Referat af ordinær generalforsamling den 7.2.2009.
Formand Jens Brandt bød velkommen til de 45 fremmødte medlemmer og gik over til dagsordenen.
Referent. Eva Blicharz
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslog Bent Knigge: Bent Knigge blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formand
Jens Brandt.
2. Formandens beretning: Formanden redegjorde kort for ændringerne i bestyrelsens
sammensætning efter sidste ordinære generalforsamling. To bestyrelsesmedlemmer og
formanden valgte i det sene forår 08 at udtræde af bestyrelsen. I den situation genindtrådte
Pia Nielsen i bestyrelsen og suppleanten blev indkaldt. Frem til den ekstraordinære
generalforsamling den 27. september, fungerede vores kasserer Børge Karlsen midlertidigt
som foreningens formand. På den ekstraordinære generalforsamling blev Jens Brandt valgt
som ny formand. Bestyrelsen er nu yderligere suppleret med Tommy Ringvad.
Formanden omtalte årets vellykkede sommerudflugt og årets varierede og velbesøgte
koncerter.
Udover bestyrelsesmøderne har formand og kasserer holdt møde med Roskilde Mediecenter
om det fortsatte samarbejde og der har været holdt møde med Gimles nye leder Lars Sloth.
Afslutningsvis takkede formanden alle tilstedeværende og alle der støtter op om
Lørdagsjazzen.
Beretningen blev godkendt
3. Kasserer Børge Karlsen fremlagde regnskab for 2008, der viste et overskud på kr. 7000 mod
budgetteret kr. 2000. Dette til trods for at foreningen i 2008 havde en netto merudgift
overfor Gimle på kr. 53.000. Det var specielt sponsorindtægten, der var forøget.
Musikhonorar udgjorde kr. 147.000 eller 78% af samtlige udgifter. Kapitalen er nu på kr.
93.000. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2009 blev gennemgået og godkendt. Vi har
et jazztillæg på 5,00 pr. genstand, der bliver solgt i baren under koncerterne. Bestyrelsen har
også overvejelser om entreindtægt for ikke medlemmer, som nogle medlemmer har
foreslået.
Der var et medlemsønske om, at regnskabet fremover blev lagt på hjemmesiden 8 dage før
generalforsamlingen. Hvilket vi i bestyrelsen vil tage til efterretning.
4. Det uændrede kontingent blev vedtaget til kr. 250,00 for 2009.
5. Kasserer Børge Karlsen var på valg: Børge Karlsen blev genvalgt som kasserer.
6. 2 medlemmer var på valg: Eva Blicharz og Pia Nielsen blev begge genvalgt.
7. Valg af suppleant: Kurt Skjoldby blev valgt som suppleant.
8. På valg Revisor Karin E. Hansen. Karin E. Hansen blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Sven Eivin Jensen blev genvalgt.
10. Indkomne forslag: Ingen
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11. Eventuelt: Der var forskellige forslag til at få flere medlemmer, hvilket bestyrelse tager til
efterretning.
12. Afslutning af generalforsamlingen.

Den 15. februar 2009
Som dirigent.
_____________
Bent Knigge
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