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Siden sidste generalforsamling af den 22. Marts 2009
Vi er stadig fuldt besat med bands på venteliste! Jeg er fortsat glad for og stolt af de forhold
vi kan tilbyde vores medlemmer.
Bestyrelsen har i det forløbne år benyttet det spartansk indrettet bestyrelseslokale under
kontoret til vores møder.
Ved sidste generalforsamling diskuterede vi mulighederne for akustiske forbedringer af
lokalerne. Det blev foreslået at bestyrelsen nedsatte et udvalget som kunne arbejde videre
med lydforbedringerne af vores øvelokaler. Der kom aldrig rigtig gang i dette udvalgs arbejde
pga. manglende opbakning og et økonomisk år, der ikke har budt på meget luft til akustiske
eksperimenter.
Spillestedet har fået sine egne toiletter i kælderen, så vi får ikke længere besøg af
spillestedets gæster i forbindelse med arrangementer.
Vi afholdt Store Geardag, så medlemmer havde mulighed for at lufte gearparken ved en
køb/salg/bytte event på Spillestedet. Desværre var fremmødet beskedent. Men vi synes
stadig ideen er god og vil opfordre til at der arbejdes videre med planlægning af endnu en
geardag for øvelokaleforeningens medlemmer.
Vi fik afholdt Øvelokaleinspektion i år og fandt ikke noget at bemærke, men har nu en god
fornemmelse for at det generelle slid.
Vi var glade for at kunne præsentere fotograf Martin Mogensens billeder på vores vægge. Til
trods for at enkelte motiver ikke faldt i alle smag har det været rart med noget at kigge på.
Der er nye udstillere på vej. Vi ser også gerne foreningens medlemmer komme med forslag
til udstillere eller alternative udsmykninger af vores faciliteter.
Vi er utrolig glade for Jens Rahbeks initiativ til åben spillested/café. Det er et tiltag, der har
fået en god modtagelse og vi er glade for at medlemmer mødes på tværs af lokaler og genre.
Vi deltog i ORAs første repræsentantskab, hvor der blev udvekslet erfaring og vi drøftede
hvordan ORAs videre arbejde skal foregå. Vi fik hilst på vores kolleger i landets andre
øvelokaleforeninger. Et vigtigt arrangement for en landsforening, vi gerne se indtage en
fremtrædende plads som repræsentant for rytmiske amatørmusikere.
Desuden har vi været meget glade for at have besøg at en række musikbranche foredrag
arrangeret af ORA.
Som afgående formand vil jeg sige mange tak for tilliden og jeg glæder mig til at hilse på den
nye bestyrelse.
Andreas Lenander Ægidius, formand for Odense Øvelokaleforening.

