Til medlemmer af Midtsjællands Kammerorkester!

Terslev 25. august 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes
Onsdag den 11. september 2019. kl. 19.30 i musikskolens lokaler i Fensmark.
Der er orkesterprøve efter generalforsamlingen!!

Hermed referat af generalforsamling.
Det er lavet som tilføjelse til indkaldelsen – og skrevet med grønt (håbets farve!)

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af ordstyrer

Inge blev valgt

2. Formandens beretning v/Janna
Janna fremlagde formandens beretning. Den blev godkendt
uden anmærkninger. Beretningen bliver vedlagt/eftersendt når jeg får den.
3. Regnskabet v/Karen
Herunder fastsættelse af kontingent.
Karen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet blev uddelt.
Kontingentforhøjelsen blev diskuteret. Claus anførte, at en forhøjelse på 300 kr. ikke Ville kunne dække
årets underskud. Underskuddet skyldes b l.a. at vi havde en koncert ”på døren” i efteråret. Det gør vi
ikke igen foreløbigt. Derudover viser det sig, at vi har mulighed for at få dækket noget af
solisthonorarene af aftenskolen. Derefter skulle der være en god chance for at holde et neutralt budget i
dette koncertår. Det blev fremført, at det er vigtigt for vores engagementer, at vi har gode solister. Og vi
får dem faktisk billigt!!
Herefter blev kontingentforhøjelsen vedtaget
Styregruppen foreslår kontingentet justeret til 1800 kr. (med mulighed for betaling i to rater).
Vi er efterhånden så få, at kontingent-indtægterne ikke slår til – med mindre vi får en lille forhøjelse!
4. Valg af dirigent

Anders blev valgt m.a.

Forslag: Anders Grunth
5. Valg til styregruppe
Janna er ikke på valg.

Karen og Nils er på valg – og ønsker ikke genvalg!!!
Det har været velkendt længe (2 år!) , men nu er det altså alvor!! Det bør give anledning til
nogle overvejelser inden gf. Hvem vover pelsen?
Karen har velvilligt gået med til at stille op igen! Valgt m.a.
Lars V. stillede sig til rådighed for posten som bestyrelsesmedlem – og blev valgt m.a.

6. Valg af suppleant
Nuværende suppleant: Lisbeth. Lisbeth ønsker ikke genvalg! (se venligst ovenstående!)

Lis stillede sig til rådighed for posten som suppleant – og blev valgt m.a.
7. Valg af revisor
Nuværende revisor: Poul.

Poul blev genvalgt m.a.

8. Webmaster/mistress
Nuværende webmistress: Lone
Lone har meget velvilligt indvilget i at fortsætte som webmistres, hvis ikke en anden melder sig.
Og sådan blev det! Stor tak til Lone!!
9. Nodearkivar
Nuværende nodearkivar: Janna +assistenter
Janna fortsætter m.a.

10. Orkestrets fremtid
Hvad synes vi om den nye orkesteropstilling, som vi brugte i foråret?
Man enedes om, indtil videre, at fortsætte med den opstilling, vi har brugt i foråret.
Herefter en diskussion om orkestrets prøvearbejde.
Mange vil gerne være fri for at møde hver uge. Nogle vil gerne have mere koncentrerede forløb, måske
med hele weekender. Det var der ikke flertal for – bortset selvfølgelig fra Møn!!
Vi har i sidste koncertsæson haft nogle længere perioder uden prøver. Det har fungeret ganske godt, og
det har været muligt at komme i gang igen uden alt for mange skrammer. Så vi bestræber os på noget
lignende i denne sæson.
11. Eventuelle forslag til styregruppen (skal være styregruppen i hænde senest 8 dage inden mødet).
12. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden!
Referent: Nils
PS.: Jeg håber, jeg fik det meste med. Ellers må man henvende sig, hvis nogen føler sig forbigået!

