
 

 

 

 

 

Referat af ordinær 
generalforsamling 

9. december 2018 kl. 20.30 

 

 

 

Tilstede: Benedicte Nielsen Whitehead, Oliver Salomon, Jacob Hasselbalch, 

Thomas Loddegaard-Knudsen; med fuldmagt: David Larsson 

 

 

0. Valg af dirigent og referent 

Benedicte blev valgt til begge roller 

 

1. Bestyrelsens beretning 

 Afholdte koncerter siden sidste generalforsamling 

Bestyrelsen glædede sig over, at der siden sidste generalforsamling 

i oktober 17 var blevet afholdt 23 koncerter fordelt over 11 

aftener. Publikum er stadig trofast og alsidigt. Økonomien er stabil 

og positiv. eneste udfordring er arbjedskraften, se længere nede.  

De afholdte koncerter er: 

 

10. November 2018 

Mankind 

Halasan Bazar 

Cosmic Waves 

 

13. Oktober 2018 

Härvan (Malmö) 

Organiseret Støj (Kbh) 

 

8. September 2018 

Henry Reyels & The Dubious Root 

Rarsmus & The Rarities 

 

12. Maj 2018 

Me After You 



Cut 

 

14. April 2018 

Håkon Lervåg 

Lucy Bloom 

 

10. Marts 2018 

Twang 

Jodeladies 

 

10. Februar 2018 

Juliana Venter & Rolf-Erik Nystrøm 

Phantomas Montgomery 

 

13. Januar 2018 

The Bronson Brothers 

Brotherhood Of Sonic Love 

 

9. December 2017 

Kitty Tenebris 

Gunni Torp Trio 

 

 11. November 2017 

Danny Lund And The Trigger Warnings 

Junk Boat 

 

14. oktober 2017 

Echo Peaks 

Henry the Rabbit 

 

Status over medlemmmer 

Jim var efter eget ønske trådt tilbage som booker. Tim var blevet 

stem ud af bestyrelsen på grund af diverse samarbejdsvanskeligheder, 

men er stadig velkommen i klubben. Han har booket en stor del af 

forårets koncerter, og alle hans aftaler indgået med bands oå 

klubbens vegne vil blive honoreret. 

Bestyrelsen var altså reduceret til to medlemmer og havde 

hasteindkaldt til generalforsamling for at rette op på situationen. 

2. Revisors beretning 

Dette punkt blev forestået af Oliver i hans egenskab af kasserer; 

han bemærkede at: 

• Vi har haft 300 gæster igennem klubben 

• Indtjening har været på lidt over 4000 kr. 

• Den samlede baromsætning er på ca. 34.000 



• Vores samlede overskud ligger nu på 7.000; noget af det er fra 

sidste år. 

• Vi har modtaget og brugt 40 klip fra honorarstøtteordningen; 

der er blevet afregnet over for kommunen. 

3. Valg til bestyrelse 

Til den nye bestyrelse valgtes: 

• Benedicte: formand 

• Oliver: næstformand 

• Jacob: kasserer  

• Thomas 

• David 

4. Valg af revisor 

Det blev vedtaget, at dette dagsordenspunkt skulle fjernes fra 

vedtægterne, da Gert Nielsen ikke skriver under på klubbens 

regnskaber, men blot gennemser dem når der er behov.  

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kontingentet belv fastlagt til 200 kr., der giver gratis adgang til 

alle klubbens koncerter. Bestyrelsen er fritaget for kontingent. 

6. Indkomne forslag 

a. Forslag om etablering af kunstnerisk rådgivergruppe. Indtil Jim trådte 

tilbage, har vi haft fra fem til én booker/kunstnerisk rådgiver. Det 

foreslås, at vi fremover opretter en gruppe af kunstneriske rådgivere, 

der kan stemme om, hvilke bands de synes klubben skal engagere, men som 

ikke står for den egentlig booking; de er blot rådgivere. De vælges 

blandt de musikere, der jævnligt kommer i klubben eller har udtrykt 

interesse for den, feks. Jim, Håkon, Nils, Justin, Mette.  

b. Forslag om at bruge Trine Kjærhauge McGuinness som designer af nyt 

backdrop og andre opgaver. 

Begge forslag blev enstemmingt vedtaget. 

7.  Eventuelt og forslag 

Det blev vedtaget, at klubben skal tilbyde mad til det hold, der 

kommer og gør klar til koncerten. Benedicte vil kontakte Meyers Deli 

og spørge, om de kan overtales til at sponsorere mad til 

klubmedlemmer og musikere. 



 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


