Referat fra Generalforsamling i Odense Musikforening 4. marts 2019
Mødested: Valgmenigheden, Dronningens Gade 1,5000 Odense C
______________________________________________________________
Formanden Marianne Granvig bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Sten Nørskov blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet med 4 uger, idet indkaldelsen var udsendt 21. januar 2019
pr. mail. Herefter gik han til dagsordenens punkter.
2. Formandens beretning
Marianne Granvig fremlagde årsberetning for Odense Musikforening for 2018. Den blev vedtaget med applaus. Vedhæftes
referatet.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Mogens Hørder gennemgik det reviderede regnskab for 2018, det blev vedtaget med applaus. Det reviderede regnskab vedhæftes referatet. Der kom ønske om fremlæggelse af regnskabet på hjemmesiden et par dage før en generalforsamling. Kassereren
bekræftede, at det reviderede regnskab fremover vil blive gjort tilgængelig for medlemmerne før generalforsamlingen.
4. Valg
På valg var nuværende bestyrelsesmedlemmer Marianne Granvig og Kirsten Hørder. Begge var villige til genvalg. Jørgen Groth
Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Inke Kesseler som bestyrelsesmedlem. Hun var villig til valg.
Der blev ikke foreslået andre.
Marianne Granvig, Kirsten Hørder og Inke Kesseler valgtes med applaus til bestyrelsen.
Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslog Susanne Aagaard og Jørgen Groth Andersen. Begge var villige til valg som suppleant.
Der blev ikke foreslået andre.
Susanne Aagaard og Jørgen Groth Andersen valgtes med applaus.
Valg af revisor: Bestyrelsen foreslog Pia Sigmund, der var villig til genvalg. Der var ikke forslået andre. Pia Sigmund valgtes som
revisor med applaus.
5. Fastsættelse af kontingent og billetpriser
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og billetpriser for sæson 2019-2020.
Medlemskontingent: 200 kr. for sæson 2019/20 (6 koncerter). 100 kr. for forårsmedlemskab (3 koncerter forår 2020). Medlemskontingent for studerende: 75 for sæson 2019/20 (6 koncerter) og 35 kr. for forårsmedlemskab (3 koncerter forår 2020) .
Billetpriser uændrede: medlemmer: 50 kr. (studerende medlemmer: gratis). Løssalg: 150 kr. / studerende: 50 kr. Studerende
medlemmer samt børn og unge under 18 år: gratis.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog, at medlemsforeningen Odense Musikforening af 1866 skifter navn til KAMMERMUSIK ODENSE. Odense
Musikforening har siden 2015 været medlemsorganisationen bag KAMMERMUSIK ODENSE.
Navnet KAMMERMUSIK ODENSE blev vedtaget.
Forslag til ændrede vedtægter blev godkendt. Vedhæftet referatet.
Der var ikke indkommet andre forslag.
6. Eventuelt
Fra forsamlingen blev der udtykt tilfredshed med foreningens koncerter, og fra Odense Valgmenighed blev der udtalt glæde
over samarbejdet.
Dirigenten afsluttede sit hverv og Generalforsamlingen afsluttedes.
Referent: Kirsten Hørder 13. marts 2019

