Generalforsamling i Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester
Mandag d. 29. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00
Teatersalen i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Dagsorden ifølge vedtægterne samt ekstra punkt omhandlende vedtægtsændringer

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
6. Forslag til vedtægtsændringer (§ 5).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
ad 7. Næstformand Bibi Øvermyr samt Henrik Lorentzen er på valg, og begge er villige til genvalg.
Torben Eik Jacobsen er trådt ud, og formand Malena Rønnow træder ligeledes ud. Følgelig skal der
vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
ad 8. Christine Rosenberg er villig til genvalg, og Mette Thykier fra orkestret er ligeledes villig til
genvalg. Desuden vil vi ved en vedtægtsændring muliggøre valg af flere suppleanter.

1. Valg af dirigent og referent
Lars Barfoed vælges til dirigent, og Henrik Lorentzen vælges til referent. Bibi Øvermyr giver en
kort præsentation af bestyrelsen. Ingen protesterer mod generalforsamlingens lovlighed, og
dirigenten konstaterer herefter, at generalforsamlingen lovligt kan afholdes.
2. Formandens beretning
Næstformand Bibi Øvermyr (BØ) aflægger beretning da formand Malena Rønnow (MR) ikke har
haft mulighed for at være aktiv i det forløbne år. Beretningen vedlægges dette referat som bilag.
BØ retter afslutningsvis en stor tak til MR for det arbejde hun har udført som foreningens første
formand. MR takker for den store opbakning til orkesteret der var med til at sikre dets overlevelse.
Der spørges til datoerne for rejsen til Budapest. Den kommer til at finde sted tre dage omkring
nytår 2021 (30/12 – 2/1).
Dirigenten konstaterer at beretningen er taget til efterretning.
3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Ole Hviid Nielsen (OHN) fremlægger det reviderede regnskab. Der er ingen
bemærkninger fra forsamlingen, og regnskabet godkendes.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår samme kontingent som nu (500 kr. pr. år). Halv pris for studerende.
Medlemstallet ligger stabilt på lidt over 200 medlemmer.

Forsamlingen beslutter at fastholde kontingentet på samme beløb.
5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
OHN gennemgår budgettet, der i 2020 byder på en nyskabelse: service på musikernes
instrumenter. Der er afsat 55.000 kr. til denne post.
Spørgsmål fra salen: Der budgetteres med et underskud på 20.000 kr. OHN svarer at beløbet går
fra egenkapitalen, som ikke bør vokse sig for stor.
Spørgsmål fra salen: Den planlagte koncertrejse går i nul – hvorfor? OHN svarer at det skal være
sådan. Bliver der overskud, skal pengene betales tilbage til deltagerne; bliver der underskud, skal
deltagerne efterbetale. Revisoren er meget opmærksom på dette forhold.
6. Forslag til vedtægtsændringer (§ 5)
BØ begrunder forslaget: Det er mere smidigt at bestyrelsen konstituerer sig selv fremfor direkte
formandsvalg. Der kommer et ændringsforslag fra salen: Det vil være lettere at huske hvis der
vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år. Forsamlingen erklærer sig enig i dette
forslag, som dermed kan indgå i afstemningen.
Afstemning om ændringsforslag til § 5 inkl. passus om 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer: Forslaget
vedtages enstemmigt, og ændringen træder straks i kraft.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bibi Øvermyr og Henrik Lorentzen modtager genvalg og vælges for 2 år. Anne Marie Møller og Lise
Søgård Sørensen stiller op. Begge to vælges for 1 år (som erstatning for Malena Rønnow og Torben
Jacobsen). I 2021 skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og til den tid vil Anne Marie Møller,
Lise Søgaard Sørensen og Ole Hviid Nielsen være på valg.
8. Valg af suppleanter
Christine Rosenberg og Mette Thykier er på valg og modtager genvalg. Ifølge de netop ændrede
vedtægter kan der vælges flere suppleanter. Erik Larsen og Helle Sørensen (fra orkesteret) stiller
op. Alle 4 vælges som suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de regulære
bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten spørger om suppleanterne er prioriteret hvis nogen af dem skal
erstatte et bestyrelsesmedlem. Det er ikke tilfældet, men vil blive afgjort i den konkrete sag.
9. Valg af revisor
Erik Plinius, ENVISOR ApS genvælges.
10. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
11. Eventuelt
Der spørges til om der kommer særarrangementer for medlemmerne. BØ svarer at der er et par
stykker på bedding, fx i forbindelse med Jesus Christ Superstar og det udsatte Syng med Frans
Rasmussen. Det sidstnævnte arrangement kan ikke foregå i Sorgenfri Kirke i efteråret da mange af
kirkens egne arrangementer er blevet udsat fra foråret. Der foreslås alternative kirker: Bagsværd
Kirke, Sankt Johannes kirke på Nørrebro i København, Den Svenske Kirke i København.
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
Generalforsamlingen afsluttes med at dirigenten takker for god ro og orden.

