
     

                Den frie Musikskoles Aftenskole
     Solsikkevej 20 7500 Holstebro Tlf. 9742 5522

 

Referat af 
Ordinær generalforsamling 

Den 25. februar 2016 kl. 19.30 
i restaurant Rådhuskælderen, Holstebro

Der blev, som skolens vedtægter foreskriver, indkaldt til ordinær generalforsamling i Den frie 
Musikskoles Aftenskole torsdag d.11.februar 2016  via e-mail og til to, der ikke havde en e-mail 
adresse via Post Danmark brevpost.

Dagsorden:     
  

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller.  
Bestyrelsen vælger en referent.

Til ordstyrer valgtes Frans Pærregaard og til referant Claus Lyder Nielsen

2. Beretning om aftenskolens virke v. skolens leder, Hanne Bøgh Nielsen.
- Lærerstaben er uændret: Inger Kold,  Niels Erik Larsen, Jens Ganer Pedersen, Gai Shan og 
Hanne Bøgh Nielsen.
Vores tidligere violinlærer, Mikkel Lundkvist, har givet udtryk for gerne at ville undervise hos
os, hvis der er elever til ham.
- Koret 'Toneensemblet er nedlagt på grund af manglende tilslutning.
Aktiviteter:
-Forårskoncerten blev ikke gennemført i 2015. 2016 er usikker, men i 2017skulle koncerten 
gerne afholdes, da den så kan markere skolens 40 års jubilæum.
- Jens Ganer samler med mellemrum sine elever til sammenspil.
- Matine for klaverelever på Solsikkevej 20
- Det årlige Maren & Musikken.
Skolen har i 2015 læst 440,5 lektioner ( 410,5 instrumentaltimer + 30 kortimer) med 72 
instrumentalelever + 22 kordeltagere. I 2014 blev der læst 549 lektioner (489 
instrumentaltimer + 60 kortimer)med 78 instrumentalelever og 44 i koret.
( Året er delt op i to semestre (forår og efterår), og deltagerne melder sig til 2 gange pr. år )
I foråret 2016 er der 31 instrumentale tilmeldinger fordelt på 190 lektioner.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Årets resultat for 2015: – 22.621 kr

* Det reviderede regnskab blev godkendt.
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4. Fremlæggelse af budget
Der er budgetteret med et resultat på kr. -24.489 i 2016, idet der ikke er budgetteret med flere 
elever. Flere elever vil forbedre resultatet.

* Budgettet blev taget til efterretning

5. Forslag fra bestyrelsen.
- *Undervisningslokaler opsiges og vi finder billigere lokaler, der dog skal være præsentable og
  egnede. 
- * Vi opretter en Facebook profil.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

På valg er:
Søren Kirkeby bestyrelsesmedlem: genvalgt
Hanne Bøgh Nielsen bestyrelsesmedlem: genvalgt
Hanne Kvist  suppleant          : genvalgt

Holger Kvist revisorsuppleant     : genvalgt
Ebbe Christiansen revisor           : genvalgt

8. Eventuelt.
- Forslag til aktiviteter, herunder Maren & Musikken 2016.

Fremsatte forslag:
Sardisk musik ( musik fra Sardinien) 
Fortællinger + musik.
Barbershop
Singer Songwriter.
Folkemusikgruppen ' Det hule host'. http://www.hulehost.dk/ 
Lokale kunstnere via bookingkontor.

Ideer til Aftenskolens arrangementsvirksomhed, herunder Maren & Musikken 2016,modtages meget 
gerne løbende.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Holstebro, den 26 februar 2016

Claus Lyder Nielsen
       Referent
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