Referat fra Generalforsamlingen
Søndag d. 6.oktober 2019, Menighedshuset Sønderborg
1. Valg af ordstyrer
Karen Andersen blev valgt
2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed (slideshow)
Anne Agerskov fortalte om Årshjulet, og årets gang i Musikrådet med dets nye projekter.
Der blev fortalt om Musikcaféer i Centrum og Musik i Privaten, der begge har været store
succeser indtil videre.
Der blev talt om vigtigheden, af at få brandet Musikrådet og den faglighed rådet besidder.
Der foreligger et ønske, om at få skærpet aftalen med kommunen - når den står til revidering
i dec. 2020, skal det være med en mere bindende aftale ift. kommunens forpligtelser til at
inddrage Musikrådet i spørgsmål der vedrører musiklivet i kommunen.
Der blev fremlagt ideer om at lave et samarbejde med Visit Sønderborg for at synliggøre
musikken, og især også den lokale musik.
”Sønderborg leverer høj standart” - brandingværdi.
Diskussion og enighed om at skulle være mere synlige rent politiske.
Herunder arbejde for at gøre musikken mere synlig i Kommunens Kulturkompas.
3. Regnskab
Marianne fremlagde regnskab for året 2018-2019 og budget for 2019-2020.
Dette blev godkendt af bestyrelsen.
Der blev talt om ”hvornår er vi hvad” ift. brugen af de kommunale penge og fondsmidler.
Blev forelagt ide, om at søge Kunstfonden om støtte til kommende ”Musikcaféer i Centrum”
med entre - nu med Musikrådet som ”Koncertarrangør”, da dette giver nye muligheder for
søgning af fondsmidler.
Evt. også som ”Sommerfestival” - da dette ville give større genklang ift. branding i Visit
Sønderborg.

4. Fastsættelse af kontingent
Med udgangspunkt i regnskab og budget blev der fremlagt grundlag for at hæve kontingent.
Således at kontingentet forøges med 100 %
120 kr. for enkeltmedlemmer
360 kr. for foreningsmedlemmer
Dette blev godkendt af Generalforsamlingen.
5. Behandling af forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Hans Jørgen Albrechtsen havde meldt sig rask til efter sin langtidssygemelding, og trådte
dermed ind på Birthe Lund Hansens plads.

Anne Agerskov og Michael fra Sangcenteret blev valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig
periode.
Anne Agerskov, Michael, Jacob og Pernilla stillede op til valg til bestyrelsen.
Herunder følger stemmeudfaldet:
Anne: 15 stemmer
Michael: 9 stemmer
Jacob: 4 stemmer
Pernilla: 1 stemme

Søren og Keld blev valgt ind som suppleanter. Keld som 1.suppleant, Søren som 2.suppleant
for en 2-årig periode.
Søren, Keld, Jacob og Pernilla stillede op til valg til suppleantposterne.
Herunder følger stemmeudfaldet:
Søren: 11 stemmer
Keld: 11 stemmer
Jacob: 3 stemmer
Pernilla: 5 stemmer

Revisor: genvalg af Carsten Nicolaisen

De fire udpegede medlemmer af bestyrelsen er:
Claus Semrau Jensen, Sønderjyllands Symfoniorkester
Lars Ole Hansen, Sønderborghus
Niels Præstholm, Dansk Musikerforbund
Helle Mandal, Sønderborg Musikskole
7. Eventuelt
Der var intet at anføre.

