ODENSE ØVELOKALEFORENING
a older ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00
A ængig af situa onen omkring Covid-19 bliver generalforsamlingen a oldt som planlagt eller rykket. Generalforsamlingen
a oldes i spillestedet på Kansas City.
Fremmødte: 16 af foreningens medlemmer
Referat fra Generalforsamlingen den 17. juni 2021:
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af referent
a) Jeppe Birkebæk Truelsen vedtages som referent.
Valg af dirigent
a) Thomas Aarup vedtages som dirigent.
Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
a) Det vedtages at stemmeafgivelse føres ved håndsoprækning.
Formandens årsberetning
a) Formanden afgiver sin årsberetning.
Kompensa on (ved Formanden)
a) ORA, Kansas og OØ har søgt e er hjælpepakker. Det viser sig at vi ikke har levet op l nogle krav, og hvis vi
gjorde, var det små beløb vi kunne se frem l. Kansas City har e erfølgende givet OØ en håndsrækning på et
beløb svarende l en måneds kon ngenter (ca. 200.000).
b) Det skal beslu es på generalforsamlingen hvad pengene skal bruges l. Forslag inkluderer kompensa on,
reinvestering i lydisolering, ramper, halvt betalte måneder, forsikring o.lign.
c) Åben diskussion, delvist fortolket af referenten:
i. Det kommenteres af Miki, at bestyrelsen burde have sørget for at slukke for strøm mv. for at spare
penge i perioden vi ikke har været her. Det forsvares, at bl.a. kameraer, køleskabe, monitorer osv.
stadig har skulle køre – derfor har vi ikke kunne erne alle el-udgi er i perioden. Desuden har
længden af lock down’en været umulig at forudse, så det har været svært at forhindre.
ii. Der e erspørges en frem dig plan for en eventuel 3. lock down. Der nævnes at vi har været
lnærmelsesvist har været den eneste øvelokaleforening, som ikke kunne kompensere
medlemmerne.
iii. Nicolai: Man kunne gemme beløbet som en buﬀer.
iv. Kris an: Noget af beløbet kunne bruges på reinvestering i bygningen mv. og resten kunne gemmes
som en buﬀer.
v. Christoﬀer: For at skaﬀe nye medlemmer, kunne det være en fordel at reinvestere alle pengene.
vi. Torben: Punktet kan gemmes l en frem dig ekstraordinær generalforsamling, hvor den frem dige
bestyrelse kan planlægge bedre.
vii. Miki: I og med at det er svært at skelne mellem Kansas’ ansvar og OØ’s ansvar, vil det være rart at
gemme beslutningerne l senere, så nogle handler mellem de to kan ﬁnde sted inden en beslutning
tages.
viii. Chris an: Der har været frustra oner, og måske er det en god idé at nedsæ e en ekstraordinær
generalforsamling, l at tage en velovervejet beslutning.
ix. Jesper Nordam, Miki, og mand i baggrunden: Det er unfair for de resterende medlemmer, hvis vi
sidder og snakker om kroner og ører, når de intet ved om det
x. Thomas: Det skal forklares l den følgende bestyrelse, hvilke ønsker der er blevet beskrevet i dag, og
så skal det tages op l en ekstraordinær generalforsamling.
xi. Miki: Det har ikke været tydeligt nok på dagsordenen, at der har været tale om et beløb, vi skulle
diskutere om. Det er unfair for de resterende medlemmer.
xii. Jesper Nordam: Skal vi se fremmad, vil pengene være godt givet ud på at forbedre nogle af de ng,
som i forvejen er e erlyst. At få pengene lbage, virker ikke solidarisk for at gøre noget konstruk vt
for foreningen.
xiii. Mads: De ﬂeste af os har nok en fælles forståelse for at vi hellere vil gøre noget konstruk vt for
foreningen, frem for at få pengene lbage. Det er desværre ikke utænkeligt at beløbet på
dagsordenen ville kunne have været fordelag gt.

xiv. Jesper Nordam: De penge vi får, er det måske dem som Kansas alligevel ville have brugt på
renova oner, og dermed i virkeligheden i forvejen vores penge? En sammenligning af lejer-/udlejeransvar ﬁnder sted.
xv. Thomas: Det er i Kansas’ største interesse at skabe ”god karma” ved at vedligeholde og hjælpe
foreningen – Kansas ved at det kommer igen i den anden ende.
d) Forslag: Vi stemmer for at lave en ekstraordinær generalforsamling hvorpå den kommende bestyrelse
fremlægger forslag l hvordan pengene skal bruges i OØ.
i. Forslaget vedtages enstemmigt.

6.

Indkomne forslag
Forslag l vedtægtsændringer fra Gert Priegel:
a)

§ 3.1. Som medlem kan optages enhver, der dyrker rytmisk musik i foreningens lokaler
i. Pointen er her at gå væk fra ordet ”amatør” samt ”hobby og interesse”, da det kan virke misvisende
for ikke-amatørmusikere. Da vi er en folkeoplysende forening, kan det eventuelt omstødes af
kommunen, hvis de er uenige i en vedtægtsændring som denne.
ii. Stemmer for vedtægtsændring: 2 for. 11 imod. 3 stemte ikke.

b) § 3.3. Udlejning af øvelokalefaciliteter sker i henhold l foreningens udlejningspoli k, som er nærmere
beskrevet i lejekontrakten. Et lokale skal deles af minimum 2 band eller 1 person i hver halvdel. Lokalet skal
bruges ak vt, da lokalet ikke blot må bruges l opbevaring.
i. Her er der tale om en præcisering for at sørge for at selvom man blot er solist, ville man også kunne
være medlem og legne sig et øvelokale. Pt. gives der dispensa on for reglen, hvis der er særlig grund
l de e - beslutningen om at optage solister drages mellem OØ’s bestyrelse og
Øvelokalekoordinatoren.
ii. Det diskuteres hvorvidt vedtægten ville gælde for undervisere som på egen vis lejer et lokale i
foreningen, med henblik på at undervise i foreningens lokaler. Det har ind l videre været krav for
undervisere, at deres elever skal registreres som medlemmer, for at denne slags ak vitet kan udføres
i foreningens lokaler.
iii. Stemmer for vedtægtsændring: 2 for. 10 imod. 4 stemte ikke.
c)

§ 6.1. Bestyrelsen består af formand, næs ormand og kasserer og mindst 1, og op l 2
bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, suppleanterne for en 1årig periode.
i. Det pointeres at det som forslaget rummer, basalt set kun er formaliteter – ikke nødvendigheder.
ii. Det kommenteres at en 2-årig periode måske er for lang d
iii. Stemmer for vedtægtsændring: 1 for. 11 imod. 4 stemte ikke.

d) § 6.2. Udtræder formanden indtræder næs ormanden i dennes sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem,
indtræder 1 eller 2 suppleant i dennes sted.
i. Lige nu er der ikke en næs ormand, og med beslutningen om at stemme imod forrige forslag, er der
heller ikke noget krav om at inds lle en næs ormand.
ii. Det foreslås at vi skal ﬁnde ud af hvem der er stedfortræder, i den nære frem d.
iii. Punktet udgår da vedtægtsændringen 6.1. ikke blev vedtaget.
e)

§ 6.3. Foreningen tegnes af bestyrelsen.
i. Hver gang der skal laves en dras sk ændring på foreningsplan, vil det være HELE bestyrelsen som skal
inddrages og blive enige. Lige nu har Jesper ”the ﬁnal say” og selvfølgelig skal bestyrelsen så vidt
muligt inddrages i alle sager, hvilket aldrig har været et problem.
ii. Stemmer for vedtægtsændring: 1 for. 12 imod. 3 stemte ikke.

f)

§ 7.2. Foreningens reviderede årsregnskab fremsendes sam dig med indkaldelse l den ordinære
generalforsamling. Det reviderede årsregnskab bringes l afstemning på generalforsamlingen.

i. Formålet er at kunne gennemse regnskabet inden generalforsamling, så man kan danne sig større
overblik og have et godt belæg for diskussionerne der må e komme.
ii. Stemmer for vedtægtsændring: 13 for. 1 imod. 2 stemte ikke.
7.

8.

9.

10.
11.

Godkendelse af regnskab
a) Regnskabet gennemgås overﬂadisk af Thomas.
b) Der snakkes om alarm-, el-, rengøring- og IT-posterne samt problema kker ved at betale for inkasso og
advokat for at indhente mistede penge fra afs kkermedlemmer.
c) Posten ”Rengøring og renova on” vækker opsigt, og det uddybes hvordan posten går l relevante lønninger.
Det beskrives hvordan foreningen selv kan ﬁnde en bedre løsning, hvis de e ønskes.
d) Regnskabet godkendes.
Månedskon ngent fastsæ es
a) Nuværende månedskontingent: 1800 kr. pr. halvdel.
b) Det omtales at en buffer her vil være den mest åbenlyse løsning til en eventuel ny krise. Samtidigt
pointeres det at det ville være gavnligt at fastholde kontingentet, for ikke at skræmme nye medlemmer
væk.
c) Månedskontingentet fastholdes: 14 stemmer for. 2 stemte ikke.
d) Månedskontingent fastholdes.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
a) Jesper genopstiller som formand. Jesper er valgt som formand.
b) Oscar genopstiller in absentia, og vedtages hermed.
c) Bestyrelsesmedlemmer: Jeppe, Nicolai, Mikkel og Louise genopstiller. Alle 4 giver en salgspitch.
i. Jeppe: 10 stemmer, og dermed vedtaget
ii. Nicolai: 10 stemmer, og dermed vedtaget
iii. Mikkel: 9 stemmer.
iv. Louise: 12 stemmer, og dermed vedtaget.
16 stemmer i alt.
1. Suppleant vedtages at være Mikkel
2. Suppleant vedtages at være Kristian
Valg af statsautoriseret revisor
a) Revisor vedtages at forblive den samme.
Eventuelt
a) Forslag fra Jesper Nordam og Mikael Bundgaard:
i. Vi vil gerne have ﬁxet asfalten hele vejen rundt. Eller i det mindste ved udgangen bagved. Man kan
dårligt køre ﬂightcases rundt uden at de vælter. Kunne også være fedt at få lavet rampen permanent
da det jo må være en midler dig løsning med to forskellige typer ramper.
Målet er mest af alt at få lavet en mere smooth rampe eller på anden vis udbedre problema kken ved
at køre med ﬂightcases dér. Den nye bestyrelse kan tage denne betragtning med l deres kommende
overvejelser af håndsrækningen fra dligere.
ii. Isoleringen mellem lokalerne skal forbedres. Hvor langt er man?
Lydisoleringen af lokalerne er generelt et stort og dyrt projekt. Der er puljer at søge (2:1 puljen
eksempelvis) men de har dligere både e ergivet og afvist, så det er ikke nødvendigvis den bedste
løsning, hvis andre muligheder kan ﬁndes. Projektet står ikke s lle.
iii. Støvsuger/støvsugere l fælles a eny else
Skal vi have en fællesstøvsuger? Der argumenteres for at de forsvinder, går hur gt i stykker, eller
kræver meget vedligeholdelse. Der forklares at man egentligt bare kan lave en a ale med kontoret om
at låne deres støvsuger, over mail. Vi fastlægger derfor at de e er en frem dig mulighed.
iv. Vogne l fælles a eny else l transport af grej fra øvelokalerne/udgangene.

Idéen har været oppe før, men det viste sig at vognene gav logis ske og økonomiske problemer. En
løsning kunne være at lave en fælles ”udlejningsservice” som alle ville have adgang l. Bestyrelsen kan
se på mulighederne for de e.
b) Forslag fra Gert Priegel
i. Der etableres ﬂisebelægning fra parkeringsplads mod indgangsdør ved lokale 40.
Bestyrelsen får set på at etablere noget underlag af en slags (ﬂiser mv.)
c) Forslag fra Miki Horsbøl Petersen
i. Retningslinjer for brug af OØ’s Facebook-gruppe og administratorernes adfærd
Den dligere bestyrelse har for nylig lagt et renskrevet regelsæt op på facebook-gruppen. Det påpeges at man
l der i facebookgruppen er blevet mødt af ukonstruk ve eller nega ve kommentarer. De e skulle gerne
udbedres. Miki hævder at han aldrig er kommet med nogle personlige lsvininger af formanden. Han
fastholder derudover at han er blevet udelukket på baggrund af et sagligt spørgsmål, som blev afvist blankt.
Det pointeres at Miki har fået kriterierne opgivet for at blive lukket lbage ind i facebook-gruppen, disse
retningslinjer har Miki stadig ikke e erlevet. Miki hævder ikke at vil ophæve sin blokade af formanden.
d) Gert påpeger at vi l hver generalforsamling burde tælle og opgive antal af deltagende l forsamlingen. Denne
gang var vi 16.

__________________________

__________________________

Formand

Dirigent

