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Referat af ordinær generalforsamling i Venneforeningen Danmarks 

Underholdningsorkester 

Mandag d. 25. marts kl. 19.00 – 21.00 

Forsamlingshuset  

Onkel Dannys Plads 5 

1711 København V 

 

 

 

Dagsorden 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

Hans Gammeltoft-Hansen blev valgt som dirigent. 

Torben Eik Jacobsen blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter.  

Ad. 2 Formandens beretning 

Bestyrelsen præsenterede sig selv for generalforsamlingen. Herefter berettede næstformand 

Bibi Øvermyr, i formandens fravær, om aktiviteter, drøftelser og begivenheder i det 

forgangne år. Beretningen er vedlagt som bilag.  

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til beretningen.  

Beretningen blev godkendt.  

Ad 3. Godkendelse af regnskab 

Ole Hviid-Nielsen fremlagde årets regnskab.  

Der blev spurgt til generalforsamlingens udgifter, som Ole derefter gennemgik. Det gav ikke 

grundlag for yderligere kommentarer.  

Bestyrelsen konstaterede at revisionen har godkendt regnskabet uden bemærkninger. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Ad. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes på sit nuværende niveau.  

Allan Bäck luftede ideen om en kontingentstigning på 50%, for at øge foreningens økonomi 

og i øvrigt at undersøge mulighederne for at gøre kontingentet fradragsberettiget jfr. 

Ligningslovens § 8a. Jens Barfod gjorde opmærksom på at mange af foreningens 



Referat af ordinær generalforsamling i Venneforeningen Danmarks 

2 

medlemmer er pensionister og vil have svært ved at betale et højere kontingent. Jørgen 

Bragge mente at kontingentet allerede er relativt høj ift. andre foreninger. Andre mente at 

kan blive svært at få nye medlemmer, hvis kontingentet stiger for meget.  Bestyrelsen tog 

generalforsamlingens kommentarer til efterretning. 

Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på sit nuværende niveau.  

 

Ad 5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget 

Ole Hviid-Nielsen fremlagde bestyrelsens budget.  

Det blev foreslået at afsætte flere midler til befordring til bestyrelsen, så de kan komme mere 

ud i landet sammen med orkestret. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.   

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formand Malena Rønnow samt kasserer Ole 

Hviid-Nielsen er på valg og begge er villige til genvalg. 

Malena Rønnow blev genvalgt til bestyrelsen.  

Ole Hviid-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Ad 7. Valg af suppleanter – fra orkestret: Mette Thykier er villig til genvalg, Christine 

Rosenquist er ligeledes villig til genvalg. 

Mette Thykier blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

Christine Rosenquist blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Ad 8. Valg af revisor – Erik Plinius er villig til genvalg 

Erik Plinius blev genvalgt. 
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Ad 9. 2 vedtægtsændringer 

Forslag 1 om ændring af foreningens adresse blev vedtaget.  

Forslag 2 om tydeliggørelse af længden på suppleanters valgperiode blev vedtaget. 

 

Ad. 10 Eventuelt 

Jørn Brake foreslog at foreningen tydeligere bør kommunikere det til medlemmerne, når 

underholdningsorkestret er ude i landet. F.eks. savnede han information om koncerten i 

Måløv. I forlængelse heraf blev det foreslået at foreningen bør bruge Facebook mere aktivt. 

Bibi fortalte at Venneforeningen ikke pt. har en Facebookside, men at det har været drøftet 

at oprette en.   

 

Allan Bäck foreslog at sende informationer om arrangementer ud som mails til alle 

medlemmer. Bibi fortalte at alle arrangementer Venneforeningen er involveret i, altid bliver 

udsendt pr. mail til alle medlemmer.  

Det blev foreslået at det i fremtiden hedder: “Forelæggelse af regnskab til godkendelse” i 

stedet for “Godkendelse af regnskab”. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

  

        

                Hans Gammeltoft-Hansen 

        dirigent 

            Torben Eik Jacobsen 

                      referent 

   

 

 

 

Jørgen Bragge foreslog at foreningen tydeligere bør kommunikere til medlemmerne, når
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