
                                 Den frie Musikskoles Aftenskole    

                           Solsikkevej 20 7500 Holstebro Tlf. 6122 3399 / 9742 5522      

   Ordinære generalforsamling   
den 22. marts 2018 kl. 19.30

Den frie Musikskoles Aftenskoles  
 R e f e r a t  

Sted: Restaurant Rådhus Kælderen. Holstebro

Der blev, som skolens vedtægter foreskriver, udsendt indkaldelse til ordinær 
generalforsamling i Den frie Musikskoles Aftenskole onsdag den 07. marts 2018   
via e-mail. To medlemmer havde ikke opgivet en e-mail adresse. De fik indkaldelsen 
udleveret af deres lærer eller sendt via Post Nord.

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: 
Søren Kirkeby og Hanne Bøgh Nielsen. Bestyrelsesmedlemmer.
Hanne Kvist Suppleant til bestyrelsen
Ebbe Christiansen Intern revisor
Holger Kvist Revisorsuppleant 

(alle modtager genvalg)  

8. Evt.
- evt. Forslag til aktiviteter, herunder Maren & Musikken 2018.
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1) Til ordstyrer valgtes Jens Ganer og som referent valgtes Claus Lyder Nielsen.
     Ordstyreren konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt

2)  Hanne Bøgh Nielsen aflagde beretning om skolens virke:
- Der er ikke sket en ændring i lærerstaben. 

Aktiviteter :
– Jens Ganer samler stadig sine elever til sammenspil.
– Niels Erik Larsen afholder sammenspil med 3 elever efter hver undervisningen 
– Skolen har deltaget i et arrangement i samarbejde med HMSA, nemlig Maren & 

Musikken  2017 på Hotel Schaumburg.
– Bestyrelsesmøde i Rådhuskælderen den 23. marts 2017.
– Generalforsamling i Rådhuskælderen den 23. marts 2017.

Skolen har i 2017 læst 401  lektioner (instrumental og sang) med 64 elever.
I 2016 blev der læst 363 instr. lektioner.
GF tog lederens beretning til efterretning.  

3)  Det reviderede regnskab viser et underskud på 10.092kr. Dette beløb reducerede 
egenkapitalen til 96.603kr.
GF godkendte regnskabet for 2017.

4)  Budgettet for 2018 viser et mindre overskud. Dette kommer af en væsentlig mindre 
lokaleleje og mindre udgifter omkring lokalet. 
Der er regnet med en svag stigning i antallet af undervisningstimer. Dette giver et lidt 
bedre overskud på undervisningen.
GF godkendte budgettet for 2018.

5)   Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

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

7)   På valg var: 
Søren Kirkeby bestyrelsesmedlem blev genvalgt
Hanne Bøgh Nielsen bestyrelsesmedlem blev genvalgt
Hanne Kvist suppleant til best. blev genvalgt
Ebbe Christiansen revisor blev genvalgt
Holger Kvist revisorsuppleant blev genvalgt 

8. Evt.
M&M 2018  blev drøftet, og ideer efterlyst.

  M&M kan med fordel foregå primo november.

Holstebro, den 22. marts 2018.

Claus Lyder Nielsen
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