
Ordinær generalfosamling i foreningen Øland Show Band, onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:00. 

Følgende var tilstede: 

Jøren, Tom, Helle, Per, HC, Jørgen Henrik, Henrik, Kim, Danny, Minna, Martin, Elin, Inger, Mette, Louise, 

Else. 

Afbud fra: Jørgen Mortensen, Ivan. 

Ikke tilstede: Flemming. 

Hans Christian byder velkommen til generalforsamling, og går med det samme til første punkt i 

dagsordenen ifølge vedtægterne (Valg af ordstyrer). 

1) Valg af ordstyrer.  

Bestyrelsen foreslår Henrik Jørgensen – valgt med applaus. 

Der kan konstatere at generalforsamling er indkaldt rettidigt (via email 24/9-2019 kl. 13:45). 

2) Formandens beretning.  

Fremlagt af HC – godkendt med applaus. Vedlagt på papir i protokollen. 

3) Regnskabsaflæggelse og godkendelse. 

Regnskab gennemgået af kasserer Tom Simonsen, kassekladde vedlagt i protokollen. 

Regnskab er godkendt af revisor Helle Kronborg. Sidste års saldo 3.121, dette års 10.381,- dkr. 

Regnskab godkendt med applaus. 

4) Indkomne forslag. 

Forslag fra Per Fragttrup – højere honorar ved arrangementer, de nuværende 3.000,- dkr er for lidt 

til at sikre en seriøs indstilling ved arrangører. 

Diskussion i plenum – både synspunkter for og imod at hæve honorar. Og forskellige synspunkter 

på hvor mange arrangementer vi skal være med til. 

Der må tages stilling fra arrangement til arrangement, men prisen opgives på hjemmesiden som fra 

3.000,- dkr, så der er i øjeblikket ikke noget loft over honorarets størrelse. 

5) Fastsættelse af kontingent. 

Fortsætter uændret – altså 0,- dkr. 

6) Godkendelse af budget. 

Hverken bestyrelse eller kasserer har noget behov for budget, da der ikke er planer om 

investeringer. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. HC, Kim og Louise er på valg. 

Louise ønsker ikke genvalg, HC og Kim accepterer genvalg. 

HC og Kim genvalgt med applaus. 

Else valgt i bestyrelsen (med applaus). 

Tom og Danny er ikke på valg i år. 

8) Valg af revisor. 

Helle Kronborg genvalgt med applaus. 

9) Eventuelt 

Lidt løs snak omkring honorar og arrangementer. 

Dirigent Henrik Jørgensen afsluttede generalforsamlingen, med at takke for god ro og orden. 

Bestyrelsen holdt et kort konstitueringsmøde i pausen efter generalforsamlingen, og konstituerede sig pr 9. 

oktober 2019 som følger: 



- Formand, Hans Christian Nielsen, Øland 

- Næstformand, Danny Heinricht, Gjøl 

- Kasserer, Tom Simonsen, Brovst 

- Sekretær, Kim Bundgaard, Trekroner 

- Sekretærsuppl., Else Christensen, Skovsgård 

 

referat bekræftet/godkendt af: 
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Else Christensen  Kim Bundgaard 
 

 


