
Referat: Ordinær generalforsamling i Odense Øvelokaleforening 

Onsdag den 9. marts 2022 klokken 18.00  

16 fremmødte 

1. Valg af referent  
1.1. Anine valgt 

2. Valg af dirigent  
2.1. Nina valgt 

3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3 
3.1. Håndsoprækning valgt 

4. Formandens årsberetning 
4.1. Jesper Bøggild-Christensen fremlægger årsberetning 

4.1.1.  Kommentarer til årsberetningen: 
§ I forbindelse med at der er blevet præsenteret idéer om nye initiativer der inddrager 

øvelokaler, eksempelvis et kreativt værksted, bliver der spurgt ind til, hvordan det påvirker 
foreningens vedtægter og kontrakter på øvelokaler. Der svares hertil at nye initiativer ikke 
påvirker nuværende øvelokalemedlemmers kontrakter og brugen af de individuelle 
øvelokaler. 

§ Der bliver i årsberetningen nævnt mange ledige øvelokaler. Der spørges ind til hvor skidt det 
står til, og hvad årsagen til dette er. Thomas fortæller, at det kan gå meget op og ned – men 
at specielt Corona har sat sit præg. Hertil kommer der ikke nye, unge musikere til – det 
vurderes, at mange bliver på ungdomsskolerne. Nina opfordrer hertil, at man bruger sit 
netværk og får nye herud og gør dem opmærksom på husets tilbud. 

5. Indkomne forslag  
5.1. Status og budget for lydisolering i forhold til foreningens økonomi. 

5.1.1. Thomas forklarer: Der er ikke så mange penge at brug af i foreningen på nuværende tidspunkt. 
Foreningen har et minus på 195.000 kr. fra sidste år. Derfor virker investeringen på 100.000 i 
lysisolering ikke som det rette for nuværende. 

§ Rundt regnet koster lydisoleringen 25.000 per lokale. Hvis økonomien vender og alt går 
godt, kan man på senere tidspunkt revurdere, om der er kommet penge i budgettet til at 
igangsætte initiativet. 

5.1.2. Ved afstemning: Skal pengene fastholdes til lydisolering eller dække foreningens økonomiske 
situation? Der stemmes for ikke at bruge pengene og derved holde dem i foreningen: Forslaget 
vedtages enstemmigt med 16 stemmer 

5.2. Nedlæggelse af øvelokaler. Se beskrivelse nedenfor. 
5.2.1. Kommentarer hertil:  

§ Den afgående bestyrelse spørges ind til holdningen på forslaget. Jesper synes at det er en 
god idé. Louise er enig og betragter det som en kærkommen håndsrækning. 

§ Der spørges ind til, om dette er en knap, der kan skrues på ift. antallet af lokaler og dermed 
huslejen. Thomas forklarer, at hvis det er for mange lokaler, kommer der ikke nok husleje 
ind hos Kansas City til at dække husets lån. Men ja, den er fleksibel og kan tilpasses, hvis 
Kansas City så kan få penge ind gennem andre initiativer. Men der stemmes nu om 2 lokaler 
som udgangspunkt. 

§ Der spørges ind til, om det ændrer på kontrakten mellem Kansas City og Odense 
Øvelokaleforening. Der svares hertil, at Kansas City har råderum over lokalerne og kan fx leje 
dem ud til andre. Men det ændrer ikke ved hovedkontrakten mellem Kansas City og Odense 
Øvelokaleforening. Forslaget skal også igennem kommunen, men det er blevet gjort før og 
forventes derfor at være en mulighed.  



§ Thomas ser også kommunal velvilje overfor foreninger, som alle er dybt påvirket efter 
Corona. Kommunen er meget åbne for initiativer og idéer der kan hjælpe foreningerne, men 
uanset hvad skal forslaget gennemføres i samarbejde med Odense Kommune.  

5.2.2. Afstemning: For at nedlægge to små øvelokaler: Forslaget vedtages enstemmigt med 16 
stemmer. 

5.3. Omrokering af bands i øvelokaler. Se beskrivelse nedenfor.  
5.3.1. I forlængelse af beskrivelsen uddybes det, at forslaget skal give øvelokaleadministrator og 

bestyrelsen mulighed for at flytte på bands i lokaler med tomme halvdele, når der er 
efterspørgsel eller behov for et helt lokale. 

5.3.2. Kommentarer til forslaget: 
§ Der gives udtryk for forståelse ifm. forslaget - men at man vil synes det er træls hvis man er 

dén musiker, der bliver prikket på ryggen og skal flytte.  
§ Der spørges ind til, om det ændrer ved kontrakten på øvelokalet. Thomas forklarer at 

generalforsamlingens beslutninger vægter over kontrakten og at en vedtagelse dermed 
gælder frem for berørte punkter i kontrakten.  

§ Der argumenteres for, at man gerne vil have forlænget de 14 dages varsel, da det virker som 
kort tid til at agere i. Der svares hertil fra den afgående bestyrelse, at det skal foregå 
ordenligt og være gensidigt positivt for parterne. Det skal være så gnidningsløst som muligt, 
så flytningen skal derfor ske i åben dialog og hvor der gives informationer om ledige 
halvdele, øvetider m.v. for at skabe så gode forudsætninger for en god flytning som muligt. 

§ Der spørges ind til, om det kun er ved forespørgsler på hele lokaler, at man kan flytte på 
halvdele. Svaret her til er ja – som udgangspunkt. Men der skal også frigives hele lokaler for 
at kunne gennemføre andre indtægtsgivende initiativer (fx baggearslokale). Som 
udgangspunkt er det de mindre, der skal frigives, da de ikke er ligeså attraktive som større 
lokaler. 

5.3.3. Afstemning: Stemmer for forslaget: 14 for, 0 imod, 2 der afholder fra at stemme.  
6. Godkendelse af regnskab  

6.1. Som generel opsummering af tallene fortæller Thomas, at det generelt er ens mellem 2020 og 2021 
– underskuddet opstår primært pga. for få medlemmer (og heri manglende årskontingenter) og 
hertil for mange medlemmer i alderen mellem 30 og 64, som giver minus i tilskuddene fra 
kommunen. 

6.2. Godkendelse af regnskab ved afstemning: 15 stemmer for, 1 afholder fra at stemme, 0 stemmer 
imod. 

7. Månedskontingent fastsættes  
7.1. Afstemning for at fastholde nuværende kontingent: 15 stemmer for, 1 ikke til stede ved afstemning.  

8. Årskontingent fastsættes  
8.1. Afstemning for at fastholde nuværende kontingent: 15 stemmer for, 1 ikke til stede ved afstemning.  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1  
9.1. Formand: Jesper genopstiller. Ingen stiller imod. 
9.2. Kassere: Oscar genopstiller. Ingen stiller imod. 
9.3. Louise og Nikolai genopstiller til bestyrelsen. 
9.4. Mikkel ønsker at stille op til bestyrelsen. 
9.5. Jeppe genopstiller in absentia som suppleant. 
9.6. Suppleanter: Kristian træder ud, René Knudsen træder ind som 2. suppleant. 

10. Valg af statsautoriseret revisor  
10.1. Maria Højborg fra BDO 

11. Eventuelt  
11.1. Der ytres ønske om at have formandens årsberetning på skrift. Jesper synes at den hører til i 

generalforsamlingens forum og ikke noget man behøver at kunne læse efterfølgende, da den ikke er 
brugbar til generalforsamlinger fremover. Den er for den fremmødte forsamling og ikke andre. Der 
udtrykkes generel enighed herom i salen. 



11.2. Det er tidligere på aftenen blevet nævnt, at medlemmer under 30 år og over 65 år er dem, der 
kan genere penge som medlemmer jf. folkeoplysningen. Der bliver derfor givet en opfordring til 
bestyrelsen om at igangsætte initiativer med fokus på det ældre segment. Hertil kommer der idéer 
fra salen, bl.a. med at forsøge at få fat i gruppen ’Rock med Rynker’ og at få dem ind i foreningen. 
Det kunne være en idé ift. at få ældre medlemmer ind som er stabile økonomisk. Også en anden 
gruppe med musisk interesse af 65+ nævnes, men som umiddelbart har forbehold og ikke føler sig 
velkomne. 

11.2.1. Nina opsummerer som en henstilling til bestyrelsen. 
11.3. Jesper opfordrer til, at hvis man har idéer til foreningen, kan man altid skrive til formanden 

eller øvelokaleadministrator. 
11.4. Der indgives ønske om, at punkter til den kommende generalforsamling er mere konkret 

beskrevet. 
11.5. Det foreslås at man opfordrer til internt i øvelokalerne, at få medlemmerne til at deltage i 

generalforsamlingen. 
11.6. Der opfordres til at man deler i sit netværk om foreningen, nye initiativer m.v. 

§ 5.3 Generalforsamlingen vælger stemmeafgivelsesform enten ved håndsoprækning eller skriftligt, med 
undtagelse af valg af bestyrelsesmedlemmer, der foretages anonymt og skriftligt. Optælling foretages af 
referenten. 
§ 6.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst et, og op til tre bestyrelsesmedlemmer, samt to 
suppleanter, som vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen. Ønsker medlemmer at stille op in 
absentia, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden mindst syv dage før generalforsamlingen.  

5.2 Nedlæggelse af øvelokaler: 
At foreningen nedlægger to små øvelokaler, som der så ikke skal betale husleje for til Kansas City. Det kan 
give en årlig besparelse på ca. 73.000 kr. Kansas City nedsætter foreningens leje tilsvarende størrelsen på to 
små øvelokaler, ved til gengæld at få adgang til lokalerne (fx til diverse opbevaring). Kvadratmeterne fjernes 
altså ikke fra foreningen, så det påvirker ikke den kommunale støtte. Dette kan være en midlertidig løsning, 
indtil der er behov for flere øvelokaler igen. Til gengæld får musikerne i foreningen også midlertidig adgang 
til nogle andre kvadratmeter hos Kansas City, hvor det påtænkes at starte nogle andre initiativer, til fordel 
for bl.a. øvelokaleforeningens medlemmer.  

5.3 Omrokering af bands i øvelokaler: 
Øvelokaleadministrator skal have mulighed for at flytte rundt på øvelokalehalvdele, for at kunne frigive og 
samle plads efter behov. Dette for at kunne rykke hurtigere og øge fleksibiliteten ved fx at fylde ledige 
halvdele. Påvirkede øvelokalehalvdele får 14 dage til selv at finde en ny halvdel, og ellers overgår 
beslutningen til bestyrelsen. Flytning af et band skal ske med mindst mulig gene for det påvirkede band, 
fraset selve flytningen. Dvs. at depositum, etc., flyttes med over i et nyt lokale, såfremt der ikke er urimelig 
slid/skader på det fraflyttede.  


