ODENSE ØVELOKALEFORENING
Afholder ordinær generalforsamling
onsdag 13. marts 2019 kl. 19.00
Kansas City

Referat fra Odense Øvelokaleforenings generalforsamling

1. Valg af referent
a. Jeanette Hardis
2. Valg af dirigent
a. Thomas Aarup
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
a. Håndsoprækning
4. Formandens årsberetning
a. Vedhæftet bilag
5. Indkomne forslag
a. Kontingentstigning eller opsige indboforsikring v. formand og
kasserer – enten hæve måneds- samt lokalekontingent eller
opsige indboforsikring for alle lokaler for at opbygge en
økonomisk buffer og sund økonomi i foreningen.
Generalforsamling beslutter, at indboforsikring skal forblive.
6. Godkendelse af regnskab
a. Regnskabet forelægges og er godkendt.
7. Fastsættelse af måneds- samt årskontingent
a. Det foreslås, at månedskontingent stiger fra 1725,- pr.
øvelokalehalvdel pr. mdr. med 75,- til 1800,- pr. mdr. med effekt
pr. 1. maj 2019. Forslaget er vedtaget af en enig
generalforsamling.
b. Det foreslås, at årskontingent stiger med 50,- pr.
medlemskontingent (u. 20 år 125,- til 175,-, o. 20 år. 325,- til 375,, o. 30 år. 550,- til 600,-) med effekt pr. 1. januar 2020. Forslaget
er vedtaget af generalforsamling med 1 stemme imod.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
a. Valg af formand: Opstilles Jesper Bøggild-Christensen. Vedtaget
af generalforsamlingen.
b. Valg kasserer: Opstilles Oscar Dyrbye-Skovsted. Vedtaget af
generalforsamlingen.
c. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer: Opstilles Nicklas
Thobo-Carlsen, Nikolai Eugen Lucas, Louise Hammerbak.
Vedtaget af generalforsamlingen.

d. Valg af suppleanter: Opstilles Brian Bentzen og Jeppe Birkebæk
Truelsen. Vedtaget af generalforsamlingen.
9. Valg af statsautoriseret revisor
a. Det foreslås, at bestyrelsen v. næste bestyrelsesmøde vælger ny
revisor. Dette godkendes af generalforsamlingen.
10.
Evt.
a. Fra Kansas City administation; Alle øvelokaler er på nuværende
tidspunkt udlejet. Der er tillige venteliste på 3 lokaler. Der
efterspørges om generalforsamlingen vil være medhjælpende til
at sprede ordet om, at deres kontingenter betales til en forening,
hvis økonomi afhænger af betaling.
b. Det foreslås, at årskontingentet deles i to betalinger pr. år. Dette
skal besluttes af bestyrelsen.
c. Kan udgifter til internet i lokalerne spares væk da dette er en
stigende post? Ja. Dette skal besluttes af bestyrelsen.
d. Kan vores udlejer Kansas City varierer kunsten, der hænger på
gangen? Ja. Den nuværende kunst er af et medlem.
e. Reparation ved lokale 13 v. udhænget. Der bliver igangsat
reparation snarest.
f. Er det lovligt at lukke folks adgang til deres lokaler, hvis de ikke
betaler deres årskontingent? Det er lovligt at nægte dem adgang
til lokalet. Men ikke til deres gear.
g. Bliver der anvendt andre metoder end e-mail til at tage kontakt til
medlemmerne fra kontoret? Ja også telefon.
h. Hvem står for lydisolering af øvelokaler? Odense
Øvelokaleforening
i. Der foreslås, at der kan hænges en seddel på dørene med de
manglende betalinger af årskontingent. Det skal undersøges, om
dette er lovligt.
j. Dørpumperne skal tjekkes.
k. Der er generelt bedre betaling af årskontingenter i 2019 end
tidligere oplevet.

_____________________________

Underskrift af Formand
Jesper Bøggild-Christensen

_____________________________

Underskrift Dirigent
Thomas Aarup

ODENSE ØVELOKALEFORENING - GENERALFORSAMLING 13/03/19
FORMANDENS BERETNING ved Dan Kiilerich Rosemunte
Tak for i år! Tak for at I er så mange fede og spændende bands og musikere, som det er
pissefedt at have et fællesskab med. Efter 2 år som formand, genopstiller jeg ikke til posten.
Jeg stiller mig selv til rådighed som 2. suppleant, og vil i denne omgang gerne takke jer for at
have behandlet mig pænt - Flere har haft skrevet til mig om diverse ting og ting der skulle løses,
og det har altid været i en god tone. Tak for det.
Når jeg ser tilbage på det sidste års tid og kigger bestyrelsens møde-referater igennem,
er der 3 ting jeg vil fokusere på.
For det første, så havde vi ORA til at lave en musikerdag herude i december. Det var et
glimrende arrangement og forhåbentligt kommer der flere af den slags fremover.
For det andet. Sidste år kunne jeg fortælle om øget samarbejde og koordination mellem os
(OØF) og Kansas City. Det har heldigvis også været tilfældet i de seneste 12 måneder.
Bestyrelsen er løbende i dialog med KC om stort og småt og er involveret i beslutninger der
påvirker vores medlemmer. Dermed ikke sagt, at det ikke var tilfældet før. Kommunikationen
mellem vores forening og KC fungerer bare bedre end længe. Situationer omhandlende både
gode ting og knap så gode ting som manglende betalinger fra medlemmer,
aggressiv/voldelig/truende adfærd (ikke acceptabelt!), uenigheder mellem medlemmer samt
tekniske og lavpraktiske spørgsmål, er noget vi er inde over på vegne af alle medlemmer i
foreningen. Så hvis man af kontoret på KC får rykkere om manglende betaling, eller på anden
måde bliver bedt om følge visse retningslinjer, så er det med fuld opbakning og samarbejde fra
os i bestyrelsen, som jo altså repræsenterer jer selv.
For det tredje, så økonomien. Den satans økonomi.
Vi er løbende i dialog med både kommunen og Kansas City om vores økonomiske situation.
Det sidste års tid har budt på visse udfordringer og det er vigtigt for foreningen at den
kommende bestyrelse opretholder overblikket. Foreningen har selvfølgelig ikke til formål at
generere overskud, og det sker heller ikke lige. Men foreningens økonomi skal fremtidssikres,
hvis vi skal undgå at danse for tæt på afgrunden. Jeg - og resten af den siddende bestyrelse vil kraftigt opfordre den kommende bestyrelse til fortsat at mødes med Kansas City og
kommunen, selv når der er styr på det hele, for at være opdateret på vores situation. Fortsat
gennemsigtighed og tydelighed er vigtigt. Og bliver man valgt ind i bestyrelsen, har man et
ansvar for sine med-musikere her i foreningen og det må man være villig til at afsætte noget tid
og energi til. Det håber jeg alle er bevidste om.
Tak for jeres opbakning!

