
 

 

 

 

Referat af ordinær 

generalforsamling 

11. oktober 2017 

 

Til stede: Oliver Salomon, Jim Neversink, Benedicte Nielsen Whitehead, 

Tim Whittley   

0. Valg af Referent og ordstyrer  

Benedicte valgtes som referent, Oliver som ordstyrer  

1. Bestyrelsens beretning  

Det forløbne år var gået efter planen, med tyve afholdte koncerter 

fordelt over ti aftener. Booking af bands var forløbet 

gnidningsfrit. 

Der var stor tilfredshed med honorarstøtten fra Statens Kunstråd, og 

Benedicte og Oliver var i gang med at søge om samlet 40 klip til 

2017-18. 

2. Kassererens beretning 

Oliver berettede, at vi i det forløbne år havde haft 1000 kr. mere i 

indtægt per aften; disse penge er blevet brugt på honorar til 

lydtekniker og dj, som tidligere ikke altid var blevet aflønnet.  

Tim var utilfreds med, at regnskaberne ikke udføres jævnligt og 

umiddelbart efter koncerterne, og at der ikke gøres status efter hver 

enkelt aften. Det aftaltes, at Tim fremover skulle stå for at gøre 

status over solgte drikkevarer; han give tallet videre til Oliver, der 

beregner salget for dne enkelte aften. 

3. Valg af bestyrelse 

Jonas var udeblevet fra alle arrangementer og betragtedes som udmeldt; 

Malou var blevet bedt om at holde en pause, men var som altid velkommen 

i klubben. 

Den nye bestyrelse fordelte sig således: 

Formand: Benedicte   

Næstformand: Tim 



Kasserer: Oliver 

Almindeligt medlem: Jim 

4. Valg af revisor 

Digitech stiller stadig sin revisor Gert Nielsen til rådighed; han 

valgtes. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kontingentet blev sat til 0 kr.. 

6. Indkomne forslag og eventuelt 

Jim valgtes som booker. 
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