Referat fra ordinær generalforsamling 11. april 2019
Valg af dirigent: Bente Westergaard blev valgt
1. Bestyrelsen aflægger beretning
For Ribe Musikhøjskole har sæsonen 2018 – 19 været stille og rolig. Måske lidt for stille,
for vort medlemstal er dalende. Og dermed er vores undervisningstilbud også lidt dalende.
Men der er stadig liv i Højskolen, og det er denne aften et godt billede på. I aften vil vi
synge sammen og spille og synge for hinanden. Det er altid en god og varm oplevelse,
synes jeg. Jeg glæder mig til at høre jer.
I bestyrelsen har arbejdet ikke ligget stille. Vi har især fokuseret på Musikhøjskolens
fremtid, ja, dens overlevelse i virkeligheden. Ved sæsonstart lavede vi en større
annoncering i Ugeavisen for at skaffe flere elever. Det gav nu ikke det store resultat.
Og så har vi arbejdet hårdt for at finde kandidater til bestyrelsen. Det blev særligt aktuelt i
år.
Ved sidste generalforsamling manglede vi for andet år i træk en kandidat til
bestyrelsessuppleant.
Daniel Danielsen, som var en højt skattet kasserer i bestyrelsen fra 2009 til 13, trådte til.
Det var meget generøst af ham.
Men ikke nok med det. Kort inde i den nye sæson måtte Niels Vad desværre trække sig fra
bestyrelsen og dermed kassererjobbet. Og ind trådte Daniel og blev igen kasserer, men
kun i dette ene år.
Du skal have en kæmpe tak, Daniel. Det er forståeligt, at du nu trækker dig tilbage – igen.
Du har aftjent din borgerpligt.
Vi regner dog med fortsat at have glæde af din aktive deltagelse i Ribekoret.
Niels, du kom i bestyrelsen i 2013 og blev kasserer. Daniel var din gode støtte i starten, og
du lagde et stort arbejde i at sætte dig ind i og føre regnskabet. Det var en fornøjelse at
arbejde sammen med dig. Desværre måtte du så gå ud af bestyrelsen sidste år. Det
havde vi stor forståelse for, og det glæder os, at du har fået det så godt.
Jeg vil her varmt takke dig for din indsats i bestyrelsen.
Kirsten og jeg har været hjemme hos dig for at takke dig og for at give dig lidt vin.
Jørgen Matthiesen kom ind i bestyrelsen for 2 år siden. Med stor indsigt og iver gik han i
gang med at digitalisere os! Af og til havde jeg svært ved at følge med, men vi kan se, at
det har været en stor hjælp for os.
Jørgen genopstiller desværre ikke, han har for mange arbejdsopgaver. Og han kan heller
ikke være her i aften. Hans datter spiller skolekomedie. Så det er forståeligt.
Ved vort sidste bestyrelsesmøde fik Jørgen en varm tak og vin.
Kirsten, du og jeg gik sammen ind i arbejdet i Musikhøjskolen. Du afløste Bjarne Thybjerg
som formand og fik ændret titlen til Daglig Leder. Jeg kom ind i bestyrelsen. Vi aflagde en
form for musketér-ed. Vi gik ind sammen og ville blive sammen, til vi ikke ville/kunne mere.
Det punkt er vi ved at nå nu.
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Til næste år har du været daglig leder i 14 år, og så mener du, at det må være nok. Det er
forståeligt!
Bestyrelsen har allerede i det forløbne år arbejdet ihærdigt på at finde en ny leder. Endnu
er det ikke lykkedes, men vi er fortrøstningsfulde.
Tak,Kirsten for godt samarbejde i det forløbne år.
Du tager jo til Læsø om få dage, så du får ikke blomster, men et
Jeg selv har til næste år været i bestyrelsen i 14 år, de sidste 7 år som formand. Og jeg
har besluttet, at jeg ikke genopstiller til næste generalforsamling.
Jeg ser dét at lave bestyrelsesarbejde i en forening, her Musikhøjskolen, som et borgerligt
ombud. Hvis man ønsker en god og levedygtig forening, er der nogen, der må tage
bestyrelsesarbejdet.
Uden en fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse ville vi blive nød til at nedlægge Højskolen.
Og det punkt har vi været tæt på i år.
Heldigvis er det nu lykkedes os at finde to medlemmer, som er villige til at lade sig vælge
ind i bestyrelsen, og et medlem, der stiller op som suppleant.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt og stædigt arbejde. Det har set mørkt ud, og jeg
har selv været meget nedtrykt af og til, men I holdt ved! TAK!
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt
3. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
4. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Afgår efter tur: Jørgen Matthiesen, Daniel Danielsen. Modtager ikke genvalg.
Forslag fra bestyrelsen: Ole Barkentin og Trine Jacobi, som blev valgt.
b. Valg af bestyrelsessuppleant for et år
Forslag fra bestyrelsen: Esben Dreesen, som blev valgt.
c. Valg af revisor for ét år
Forslag fra bestyrelsen: Jørgen Matthiesen, som blev valgt.
d. Valg af revisorsuppleant for ét år
Forslag fra bestyrelsen: Lykke Østergaard, som blev valgt
5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
6. Eventuelt
Ingen punkter
Referent: Karen T
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