Referat af generalforsamling for Midtsjællands Kammerorkester onsdag den 20.
august 2014.
Til stede: Lars G., Anders, Janna, Børge, Lisbeth, Marianne, Elisabeth, Lise, Karen, Poul, Mette, Inge og
Lars V. (referent).
1 Valg af ordstyrer
Mette blev valgt som ordstyrer.
2 Formandens beretning (ved Janna - vedhæftet)
Janna fortalte om planlægningen af de kommende sæsoner. Detaljer vil blive meddelt senere.
Vi har fået den erfaring, at aftaler med kirker skal ske i meget god tid af hensyn til kirkernes økonomiske
planlægning.
Vi ønsker højst 5 koncerter pr. produktion.
Vores erfaringer med kirkerne i Vordingborg og Nakskov har været gode, og der arbejdes på, at vi kan
komme tilbage til begge kirker.
Medlemmerne gav Janna en stor applaus for det fremragende arbejde, hun lægger for dagen i arbejdet
som formand (og arkivar).
3 Regnskabet (ved Karen)
Karen fremlagde og kommenterede regnskabet, der blev godkendt. Sæsonen gav et overskud på 432 kr.,
og beholdningen er på 14 kr.
Der var en del diskussion om, hvorvidt vi skal planlægge med et større overskud eller blot være tilfredse
med, at det løber rundt. I den forbindelse var der forslag om at hæve kontingentet eller at hæve betalingen
for deltagelse i Møn-weekenden. Det endte med, at intet blev ændret, så kontingentet stadig er 1000 kr.
pr. år, og Møn koster det, som Møn altid har kostet. Prisstigning vil dog forekomme, hvis Møn kræver
dette.
Det blev også diskuteret, om det er muligt at have et halvt kontingent. Det blev afvist af forsamlingen.
Man kan kun være fri for at betale kontingent, hvis man er blevet bedt om at spille med i orkestret.
4 Valg af dirigent
Lars blev valgt, og vi glæder os!
5 Valg af styregruppe
Karen (kasserer) og Nils (journalfører og mødeindkalder) fortsætter. Kun Janna var på valg, og hun blev
genvalgt.
6 Valg af suppleant
Lisbeth blev genvalgt som suppleant til styregruppen.
7 Valg af revisor
Børge blev genvalgt som revisor.
8 Valg af webmaster
Lone blev genvalgt som webmaster.
9 Valg af nodearkivar med assistent
Janna blev genvalgt som nodearkivar, og Marianne blev genvalgt som assistent.
10 Eventuelle forslag til styregruppen
Der var ikke indkommet forslag til styregruppen.
11 Eventuelt
Der ingen meddelelser her.
Formanden Janna afsluttede mødet.

