Til medlemmer af Midtsjællands Kammerorkester!

Terslev 10.8.16

Hermed indkaldes til generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 30. august 2017. kl. 19.15 i musikskolens lokaler i Fensmark.
Der er orkesterprøve efter generalforsamlingen!!

Dagsorden for generalforsamlingen/Referat
Til stede: Poul, Claus, Inge, Karen, Birgit, Hanne, Nils, Lise, Lars, Janna, Lisbeth, Børge, Anders.
Afbud: Niels
1. Valg af ordstyrer
Inge blev valgt – og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning v/Janna
Janna oplæste årets beretning, som blev godkendt
3. Regnskabet v/Karen
Herunder fastsættelse af kontingent.
Styregruppen foreslår kontingentet uændret til 1500 kr. (med mulighed for betaling i to rater).
Karen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Kontingentet blev vedtaget uændret 1500 kr. per år
4. Valg af dirigent
Forslag: Anders Grunth
Anders blev valgt eenstemmigt!
5. Valg til styregruppe
Janna er ikke på valg. Karen og Nils er på valg. Karen og Nils er villige til genvalg.
Karen og Nils er genvalgt
6. Valg af suppleant
Nuværende suppleant: Lisbeth. Lisbeth er villig til genvalg
Lisbeth genvalgt
7. Valg af revisor
Nuværende revisor: Børge
Børge genvalgt

8. Webmaster/mistress
Nuværende webmistress: Lone
Lone har meget velvilligt indvilget i at fortsætte som webmistres, men både Lone og orkestret er
interesseret i at finde en webmaster, som også er medlem af orkestret
Lone genvalgt – men Claus lovede at overveje at overtage posten.

9. Nodearkivar
Nuværende nodearkivar: Janna +assistenter
Janna genvalgt
10. Eventuelle forslag til styregruppen (skal være styregruppen i hænde senest 8 dage inden mødet).
Der var ikke indkommet forslag
11. Eventuelt
Vi diskuterede situationen i cellogruppen. Én cello er for lidt.
Lisbeth har forhørt sig på musikskolerne i Vordingborg og Næstved. Poul Kender en cellist – prøver
overtalelse. Nils har skrevet til Susanne og Alexandra – ingen svar. Har talt med Poul Olsen. Han kan ikke
være med hver onsdag – men vil gerne assistere ved koncerterne.
Anders takkede for valget, og udtrykte håb for fremtiden. Men opfordrede alle til at slutte op om alle
prøver (så vidt muligt!), da vi er så få, at det hurtigt kan give problemer med fravær.
Nils gjorde opmærksom på, at den nuværende styregruppe er ved at være slidt. Så folket skal overveje
fremtidige muligheder – som for mit vedkommende ikke er genvalg efter indeværende periode!!

Inge takkede for god ro og orden!!

Referent: Nils

