Den frie Musikskoles Aftenskole
Solsikkevej 20 7500 Holstebro Tlf. 9742 5522 / 2223 5522
Referat
Ordinær generalforsamling
den 24. marts 2022 kl. 19.30
Sted: Holstebro Bibliotek – Foreningslokalet.
Der blev, som skolens vedtægter foreskriver, udsendt indkaldelse til ordinær
generalforsamling i Den frie Musikskoles Aftenskole torsdag den 10. marts 2022
via e-mail.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
Bestyrelsen vælger en referent.
2. Beretning om aftenskolens virke v. skolens leder, Hanne Bøgh Nielsen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. DFMA’s fremtid / ophør.
5. Budget for 2022
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.
___________________________________________________________________
1) Ordstyrer var Hanne Bøgh Nielsen. 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 sket ændringer i lærerstaben.
- I 2021 er Rasmus Lind ikke mere til rådighed for DFMA. Han er nu fuldtidsansat på
Skive Musikskole
- Kristian Svenningsen, klarinet, saxofon og guitar er ikke til rådighed, da han, efter
endt efteruddannelse, skal stå til rådighed for A-kassen på fuld tid.
DFMA har nu fire lærere.
Mikkel Lundkvist:
Jens Ganer Pedersen
Inger Kold:
Hanne Bøgh Nielsen

Violin
Violin og harmonika.
Oxygen kor, sang og klaver.
Klaver

Aktiviteter :
– Jens Ganer samler stadig sine elever til sammenspil.
- Skolen har i 2021 læst 332,22 lektioner heraf er 287 instrumental- og sang.
Oxygenkor 45,25 lektioner.
Skolen havde i 2020 384 lektioner, heraf 297 instrumental- og sang lektioner.
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Koret 46 lektioner. Oxygen havde 41 lektioner.
- Den 16. marts 2020 lukkede vi ned p.g.a. COVID19 for resten af foråret.
(Tilbagebetaling, lærerløn, hjælpepakke)
- I foråret 2021 er der 0 tilmeldinger, da vi har haft nedlukket.
- I efteråret 2021 var der 22 instrumental-elever og 14 Oxygen deltagere. Ialt 36 elever.
*GF tog lederens beretning til efterretning.
3) Regnskab.
Vor interne revisorsuppleant, Holger Kvist, har mandag den 21. marts 2022 set
bilagene og gennemgået og underskrevet regnskabet, der nu er klar til bestyrelsens
underskrift. Holger optræder som revisor, da Ebbe Christiansen, der har ydet en god
indsats som vor revisor gennem flere år, er død.
Fra 31.12.2021 skifter vi lønsystem, da Holstebro Kommune ikke længere ønsker at
administrere lønudbetalingerne til lærerne. Heldigvis er vi medlem af DOF, som
tilbyder at overtage opgaven.
Bemærkninger til regnskabet:
Oxygen korene benytter lokaler på HAC, og dem har vi betalt ekstra for. Vi har også
betalt for lokale H, der blev benyttet, når vi ikke har plads nok i lokale I.
Corona nedlukningen gjorde, at vi mistede elevbetalinger i 2021, men vi fik støtte fra
en hjælpepakke med 90% af den tabte deltagerbetaling eller de reelle udgifter. Vi fik de
reelle udgifter, da de var mindst, og mangler således en del indtægter.
Lærerne fik fuld løn i den pågældende periode. Indkøb af en computer var også
medvirkende til årets resultat.
Årets resultat udviser herefter et underskud for 2021 på 7.675 kr. mod 9.745 kr. i
2020, så vor egenkapital er nu faldet fra kr. 111.436 i 2020 til 103.761 i 2021.
Vi har ingen gæld til Holstebro Kommune lige som vi ikke har nogen udestående
tilgodehavender bort set fra en andel i ’Maren og Musikken’.
- Det, at vi så længe har fastholdt elevbetalingen, og at den har været nedsat i coronaperioden på grund af større kommunale tilskud, har naturligvis medvirket til årets
resultat, men vel også til at fastholde elever.
Da vi har færre elever, er overskuddet på undervisningen mindre, og da hjælpepakken
kun dækker de reelle udgifter, er årets resultat påvirket.
*GF godkendte regnskabet / Resultatet for 2021.
Hanne foreslog, at vi fastholder elevbetalingen. Dette giver aktuelt en elevbetaling pr.
mødegang for instrumentalelever på kr. 85,- og for Oxygenelever på kr. 25,- pr.
mødegang. Instrumentalpriser er normalt kr. 130,- pr. mødegang.
* Dette blev vedtaget af GF
4) Den frie Musikskoles aftenskoles fremtid / ophør.
Hanne informerede om, at skolens drift og administration efterhånden krævede så
meget, at hun og Claus ønskede, at de i første omgang kunne geare ned og derefter
stoppe som leder og medarbejder fra 31.12 2022
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Foråret forestillede de sig, at man kunne fortsætte som tidligere, dog med mere hjælp /
opbakning fra lærerne. Herefter ophører skolens aktiviteter og afviklingen påbegyndes.
Proceduren
Afviklingen af DFMA skal, ifølge foreningens love, vedtages / godkendes af to
generalforsamlinger med mellem 2 og 4 ugers afstand.
Generalforsamlingen den 24. marts var den første, og torsdag den 21 april vil blive den
næste, hvor DFMA så kan vedtages afviklet ligesom nedlukningsprocessen skal
godkendes..
Selve afviklingen kan foregå således:
1- Når sidste undervisningstime er læst i maj 2022 stopper skolens
undervisningsaktiuvitet.
2- De formelle tiltag følger herefter.
Skolen afvikles så helt pr. den 31.december 2022, hvor vores CVR. nummer opsiges.
5) Budgettet for 2022:
Der er ikke udarbejdet et budget for 2022, da situationen omkring COVID-19 gør det
var svært at forudse økonomien.
*GF godkendte at der ikke er udarbejdet budget for 2022.
6) Forslag fra bestyrelsen.
* Det blev vedtaget at afvikle DFMA pr. 31.dec. 2022.
7) Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
8) Valg til bestyrelsen.
Valgt blev:
Søren Kirkeby
bestyrelsesmedlem
Hanne Bøgh Nielsen bestyrelsesmedlem
Hanne Kvist
bestyrelsesmedlem-suppleant
Holger Kvist
revisor (intern / bilagskontrollant)
Vakant
revisorsuppleant
___________________________________________________________________
Evt.
Der blev fremsat forslag om en afsluttende aktivitet som eksempelvis Maren og
Musikken. Det var der stemning for.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.
Referent,
Claus Lyder Nielsen
den 26.marts 2022
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