
                                 Den frie Musikskoles Aftenskole    

                           Solsikkevej 20 7500 Holstebro Tlf. 6122 3399 / 9742 5522      

Referat af 
Den frie Musikskoles Aftenskoles  

ordinære generalforsamling 
den 23. marts 2017 kl. 19.30

Sted: Restaurant Rådhus Kælderen. Holstebro

Der blev, som skolens vedtægter foreskriver, udsendt indkaldelse til ordinær 
generalforsamling torsdag den 09. marts 2017  i Den frie Musikskoles Aftenskole  
via e-mail. To medlemmer havde ikke opgivet en e-mail adresse, de fik indkaldelsen 
udleveret af deres lærer.

Dagsorden:     
  

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere og  referent.

2. Beretning om aftenskolens virke v. skolens leder, Hanne Bøgh Nielsen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter. 

På valg er: 
Frans Pærregaard, Jens Ganer Pedersen og Claus Lyder Nielsen  
som er bestyrelsesmedlemmer.
Holger Kvist revisorsuppleant ( alle modtager genvalg)  

8. Evt.
- evt. Forslag til aktiviteter, herunder Maren & Musikken 2017.

1) Til ordstyrer valgtes Frans Pærregaard og som referent valgtes Claus Lyder Nielsen.
    Ordstyreren konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt
2)  Der er sket en ændring i lærerstaben. 
- Vi har ansat Kristian Svenningsen som lærer på Saxofon, Klarinet og klassisk Guitar. 
Niels Erik Larsen underviser stadig på rytmisk guitar, og de supplerer hinanden fint.



Aktiviteter :
– Jens Ganer samler stadig sine elever til sammenspil.
– Matiné for klaverelever på Solsikkevej, også med deltagelse af børneelever. 

Hanne arr.
– Skolen har deltaget i et arrangement i samarbejde med HMSA, nemlig Maren & 

Musikken  2016 på Hotel Schaumburg.
– Bestyrelsesmøde i Rådhuskælderen den 25. februar 2016.
– Generalforsamling i Rådhuskælderen den 25. februar 2016.
– Flytning fra Fredericiagade 7 til Holstebro Aktivitets Center, Danmarksgade 13 

1. Lokale i pr. 1/7

Skolen har i 2016 læst 363  lektioner (instrumental og sang) med 60 elever.
I 2015 blev der læst 410 instr. Og 30 kor lektioner   ( Deltagerne melder sig til 2 gange 
pr. år )
*  Skolelederens beretning blev taget til efterretning.

3) Det reviderede regnskab viste et underskud, på 29.109 kr, der sænkede 
egenkapitalen til 106.695 kr. Flytning og tabt indskud bar en stor del heraf.
*  Regnskabet blev godkendt.

4) Budgettet for 2017 viser et underskud på 1.000 kr. Heri ligger en væsentlig mindre 
lokaleleje og udgifter omkring lokalet. Der er regnet med en svag stigning i antallet af 
undervisningstimer. Dette giver et lidt bedre overskud på undervisningen. I det 
budgetterede underskud ligger også en flytteudgift på 5.000 kr., der forfalder i 2017.
* Budgettet blev godkendt.  Der er begrundet håb om et bedre resultat fremover.

5) Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen.

6) Der var ikke indkommet forslag til vedtagelse fra medlemmerne.

7 På valg var: 
Frans Pærregaard bestyrelsesmedlem blev genvalgt
( formand for DFMA)
Jens Ganer Pedersen bestyrelsesmedlem blev genvalgt
Claus Lyder Nielsen bestyrelsesmedlem blev genvalgt

Holger Kvist revisorsuppleant blev genvalgt 
8. Evt.

M&M 2017 blev drøftet, og ideer udvekslet.
* GF gav udtryk for, at M&M burde foregå primo november.

Referat: Claus Lyder Nielsen 
Solsikkevej 20, 7500
23265522                  


