Referat fra ordinær generalforsamling 22. marts 2018
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bente Westergaard, som enstemmigt er valgt. Bente konstaterer at
generalforsamlingen er korrekt indkaldt og varslet. Vi afventer stemmesedler og procedurer indtil
et evt. behov opstår. Bente giver ordet videre til Karen.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Så har vi igen nået afslutningen på en god sæson i Ribe Musikhøjskole. Vi skal spille og synge for
hinanden i aften. Det er altid en særlig aften, synes jeg. Her viser vi, hvad vi har arbejdet med i
vinterens løb sammen med vore gode, dygtige lærere. Jeg er imponeret over den indsats, I lærere
gør. Det skal I have en stor tak for.
Måske bliver resultatet ikke altid helt så godt, som både lærer og elever havde ønsket/håbet. Men
min oplevelse er, at det af og til alligevel gennem store anstrengelser lykkes, og så bliver glæden
ved at udøve musikken ekstra stor!
Igen i år havde vi en debataften, denne gang med Lasse Skovgaard. Han holdt foredraget ”Syng dig
glad”. Med mange sangeksempler, som han akkompagnerede på flygelet, fik vi en oplevelse af,
hvordan sang/fællessang kan påvirke os. Det var en fin aften i Brorsonsminde. Igen indledte vi med
lækker mad til fællesspisning. Jeg vil gerne takke Lise og Poul Anker for, at det kan lade sig gøre,
også med relativt få deltagere.
Deltagerantallet i Musikhøjskolen er dalende. Det er dog ikke truende for økonomien,
som Niels vil redegøre for om lidt. Til gengæld kan vi ikke sige det samme om gennemsnitsalderen.
Den stiger lidt år for år. Det er noget, vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på. Her er vi nogle,
der er kommet godt op i årene, og som skal have afløsere inden så længe. Sidste år fik vi dog et
nyt, ungt medlem i bestyrelsen, nemlig Jørgen. Jørgen gik straks i gang med at gøre
Musikhøjskolen mere digital, dvs. mere tidssvarende. Hjemmesiden er igen kommet i gang, og
kassererens arbejde med at registrere kontingentbetalinger er blevet betydeligt lettere og mere
overskueligt.
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I modsætning til de mange foregående år besluttede vi i år at droppe udsendelse af
folder og giro-opkrævningskort til medlemmerne. I stedet blev programmet sat på
hjemmesiden og opkrævningen sendt digitalt.
Der er jo stor forskel på, hvor fortrolige vi er med at færdes i den digitale verden. Og
der har da også været nogen usikkerhed og forvirring blandt medlemmerne i
forbindelse med det nye. Jeg blev selv overrasket over, at det brev, jeg stilede til alle medlemmer
om opstilling af en bestyrelsessuppleant, blev sendt personligt til hver enkelt. Det har givet nogen
forundring, er jeg blevet klar over, og det beklager jeg.
Til næste sæson vil folderen og opkrævning blive sendt digitalt til hver enkelt, og med
brev til de, der ikke kan modtage digitalt.
Jørgen, du skal have stor tak for din ihærdige indsats og for din tålmodighed. Nogle af
os andre i bestyrelsen forstod ikke altid helt, hvad det gik ud på.
Og også en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt arbejde og samarbejde i årets
løb.
Kirsten! En stor, varm tak til dig for dit arbejde i Musikhøjskolen. Jeg vil ikke sige utrættelige
arbejde, for du bliver også træt af og til, og det er forståeligt. Men alligevel sørger du for, at vi har
både lærere og lokaler at være i, så vi kan dyrke musikken. Og du tænker kreativt, bl.a. i
forbindelse med debatarrangementer. Tak for det fine og gode samarbejde, vi i bestyrelsen har
med dig. Du skal på påskeferie, så du får ikke blomster i dag, men et gavekort til forårsblomster til
din altan.
Karen Tougaard, formand
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Niels præsenterer regnskabet. Resultatopgørelsen er omdelt og foreligger på bordene. Niels har
følgende kommentarer til regnskabet:
⎯ Indtægtsnedgang på kr. 24000 på deltagerbetaling. Baggrunden herfor er et vigende
medlemstal. 80 - 60 medlemmer samt en nedsættelse af kontingentet fra i gennemsnit
1850 til 1700 for undervisningen og fra 900 til 800 for koret. Baggrunden er ligeledes
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set i lyset i de forrige års overskud, som i 2016 udgjorde kr. 32000. Vi må ikke indtjene
kapital, hvorfor berigtigelsen er i orden.
⎯ Tilskuddet fra EK er ligeledes reduceret og enkelte tilskud er bortfaldet. Samlet en
nedgang på kr. 38000.
⎯ Lærere og lederløn er stort set de samme udgifter. Ligeledes har vi sparet på porto og
andre kontorartikler eftersom vi i dag og fremadrettet bruger den digitale tilgang.
Vores fællesarrangement balancere fint imellem indtægter og udgifter.
Vi har balance i regnskabet og vi har ikke tæret voldsomt på formue i indeværende år.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Niels præsenterer budgettet. Deltager betalingen er holdt på det samme niveau i kommende år.
Tilskuddet fra EK kender vi ikke, men vi håber på en uændret tildeling i støtten.
Lønudgifterne er tilsvarende på det samme niveau. Selvom vi har en deltagernedgang er
lærerudgifterne stadig de samme.
Niels redegør for de enkelte udgifter, herunder kor 72 bladet. Niels takker Lis for kontakten til
koret samt Jørgen for hans arbejde med den digitale tilgang i foreningen.
I budgettet er det acceptabelt med et mindre underskud. Dette kan vi dog ikke forsætte med.
Kontingentet skal ikke op, men vi skal satse på at få nye medlemmer i foreningen.
Karen mener, at vi skal bibeholde medlemskab i Kor 72. Bestyrelsen vender det internt og træffer
en fremadrettet beslutning.
5. Valg
a.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Vad, Poul Kristensen, Karen Tougaard.
Alle villige til at modtage genvalg
Niels opfordrer medlemmerne til at overveje kasserposten i bestyrelsen. Dette for, at vi rettidig
kan få en god overlevering. Det er Niels’ sidste periode i bestyrelsen.
Karen supplerer, at vi fremadrettet skal have nye medlemmer ind i bestyrelsen.
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b.

Valg af bestyrelsessuppleant for et år

Karen opfordrer medlemmerne til at melde sig ind i bestyrelsen. Daniel har meddelt at han godt
kan træde til, såfremt andre ikke har lyst.
Daniel er valgt.

c.

Valg af revisor for et år

Forslag fra bestyrelsen: Kaare Brink
Kaare Brink blev valgt af forsamlingen
d.

Valg af revisorsuppleant for et år

Forslag fra bestyrelsen: Lykke Østergaard
Lykke Østergaard blev valgt af forsamlingen.

6. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen indkomne forslag. Forsamlingen har ingen yderligere kommentarer til
punktet.
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger fra forsamlingen til punktet evt.

Bestyrelsen takker Bente Westergaard for ordstyrerrollen.
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