Referat af generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 i
VENNEFORENING Danmarks Underholdningsorkester
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning:
Her præsenteres desuden resultatet af det nylig udsendte spørgeskema samt en
redegørelse for brugen af den instrumentstøtte, som venneforeningen etablerede
sidste år.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen fremsætter et forslag om differentierede kontingenter.
Forslaget begrundes ved generalforsamlingen og samtidigt præsenteres bestyrelsens
program for 2022 samt planer for næstkommende år.
5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Henrik Lorentzen og Bibi Øvermyr er på valg og begge genopstiller. Desuden skal der
vælges et medlem for Lise Søgaard Sørensen, der er fratrådt inden valgperiodens
udgang. Nuværende suppleant Erik Larsen stiller op til denne et-årige periode.
7. Valg af suppleanter: Christine Rosenberg, Mette Thykier og Helle Sørensen (de sidste
to fra orkesteret) modtager genvalg.
8. Valg af revisor: også Erik Plinius modtager genvalg.
9. Eventuelt.
Punkt 9 iflg. vedtægterne – indkomne forslag – udgår, da ingen forslag er indkommet.

Ad 1) Valg af dirigent og referent
Charlotte Lundblad, medlem af orkestrets bestyrelse, blev valgt til dirigent.
Anne Marie Møller, medlem af venneforeningens bestyrelse, valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og derfor
beslutningsdygtig. Og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2) Formandens beretning v/ Bibi Øvermyr
Status over afholdte arrangementer i sæson 2021:
Gennemgang af årets aktiviteter - både antallet af gennemførte arrangementer og
tilslutningen til dem har været præget af corona.
- 3 koncertintroduktioner fordelt mellem to forskellige oplægsholdere (Valdemar
Lønsted og Jens-Christian Wandt).
- Salg af medlemskaber og cd’er ved koncerter: Der har stort set kun været interesse
for indmeldelser ved Adam Fischer-koncerterne.
- Åben prøve på Brahms.
- Syng med i Sorgenfri kirke 24. oktober som var Venneforeningens eget arrangement.
Vi kunne godt have ønsket os flere deltagere, men tilslutningen var uden tvivl
reduceret pga. corona.

-

Nytårsrejse til Budapest med koncert 1. januar. Deltagertallet gik fra 18 til 9 pga.
risikoen for at blive smittet med corona.

Venneforeningens støtte til reparation og vedligeholdelse af instrumenter
Det er første gang, instrumentstøtten har været i brug. Den samlede sum er på 55.000 kr.
Niels-Ulrik Sahl Christensen, kasserer i musikerforeningen, kunne fortælle, at orkestrets
musikere er superglade for ordningen. Den fungerer sådan, at musikerne ansøger om støtte,
derefter fordeles pengene af et udvalg bestående af Mette Bugge, Niels-Ulrik Sahl
Christensen og Andreas Vetö. I det forgange år har bl.a. fagottist Ignas Mazvila og fløjtenist
Dora Seres fået bevilget penge til omfattende istandsættelser af deres instrumenter.
Det er også muligt at få refunderet udgiften til strenge, blade o.l. via ordningen.
Spørgeskemaundersøgelsen til Venneforeningens medlemmer
Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse af
medlemmernes tilfredshed og holdninger til bl.a. medlemskontingentets størrelse,
bestyrelsens indsats og fordelene ved at være medlem. Henrik Lorentzen gennemgik
resultaterne fra undersøgelsen, som stort set viste fin tilfredshed med medlemskabet, men
også afslørede uenigheder mht. kontingentets størrelse (se vedlagte gennemgang af
resultatet).
Kommentar fra Poul Ørsted: Godt tilfreds med foreningen og orkestret, men ønskede sig
oversættelse af interviews foretaget på engelsk som fx ved Adam Fischers
jubilæumskoncert.
Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.
Ad 3) Godkendelse af regnskabet
Ole Hviid-Nielsen fremlagde regnskabet.
Spørgsmål fra salen vedr. overskud fra Budapest-turen: Hvor bliver det af?
Svar: Det går tilbage til dem, der meldte afbud til rejsen – fordi der er udgifter, som ikke er
afholdt pga. færre deltagere. Derefter er der balance i rejseregnskabet.
Regnskabet godkendt med applaus.
Ad 4) Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens oplæg til fremtidige medlemsarrangementer blev delt ud. Bestyrelsen vil
udvikle fordelene ved at være medlem (oplægget er vedlagt).
Bestyrelsen foreslår differentieret kontingent (på trods af stor tilfredshed med kontingentets
størrelse ifølge spørgeskemaundersøgelsen). Formanden refererede til et faldende
medlemstal: Udmeldelse pga. for højt kontingent, vanskeligheder ved at rekruttere nye
medlemmer pga. for højt kontingent. Bestyrelsen ønsker at fastholde medlemmer ved at
gøre det dyrere medlemskab mere attraktivt og samtidigt kunne tilbyde et billigere
medlemskab. I stedet for egne produktioner af venneforeningens arrangementer, som er
ressourcekrævende, ønsker bestyrelsen at etablere samarbejdsaftaler, som kan give
medlemmerne flere attraktive tilbud for de samme penge. De differentierede kontingenter
vil blive effektueret i 2023, hvor det bliver muligt at vælge mellem de to
kontingenter/medlemskaber. Dog vil bestyrelsen tage det lavere kontingent i brug i anden
halvdel af 2022 for nye medlemmer for det resterende år.

Bestyrelsens forslag:
Kontingent A på 500 kr. (som hidtil) med flere fordele tilknyttet.
Kontingent B på 300 kr. med færre fordele tilknyttet. Et billigere medlemskab til dem der
foretrækker det.
Forslaget kan tidligst realiseres i 2023.
Kommentarer fra salen:
- Kan vi få status over medlemmer?
Svar fra Bibi Øvermyr: Medlemstallet i 2022 kommer sandsynligvis for første gang under 200.
Det er der forskellige grunde til. Men bestyrelsen tror ikke, der kommer færre penge ind ved
et differentieret kontingent. Tværtimod tror bestyrelsen på, at man kan rekruttere flere
medlemmer med et differentieret kontingent.
- Kunne man ikke lave én-personers medlemskaber til 300 kr. og dobbeltmedlemskab
til 500 kr.? Formandens svar: Det er bestyrelsens indstilling, at begge medlemskaber
er partnermedlemskaber af administrative grunde.
- Jeg er med for at støtte orkestret og kulturlivet, og så er 500 kr. passende.
Bestyrelsens forslag om differentieret medlemskontingent:
Kontingent A på 500 kr. (som hidtil) med flere fordele tilknyttet.
Kontingent B på 300 kr. med færre fordele tilknyttet.
Forsamlingen stemte om forslaget. Ingen ønskede skriftlig afstemning.
Resultat af afstemning:
For: 24
Imod: 0
Undlader at stemme: 3
Forslaget om mulighed for at indføre differentieret kontingent blev vedtaget.
Ad 5) Budgetforslag
Spørgsmål til budgettet: Vil et differentieret kontingent påvirke indtægterne negativt?
Svar: Ikke før tidligst 2023 (det første år man vil kunne indføre differentieret kontingent).
Orienteringen om budgetforslaget blev taget til efterretning.
Ad 6) Valg til bestyrelsen
Henrik Lorentzen og Bibi Øvermyr genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Erik Larsen valgt som nyt medlem af bestyrelsen for 1 år.
Ad 7) Valg af suppleanter
Christine Rosenberg, Mette Thykier og Helle Sørensen (de sidste to fra orkesteret) genvalgt.
Ad 8) Valg af revisor
Erik Plinius genvalgt.
Ad 9) Evt.
Kommentar fra salen: ”Jeg gamle kone syntes, det var så spændende og interessant at høre
koncerten med Mew. Kunne være god ide til rekruttering af yngre medlemmer.”

Svar fra Bibi: De klassiske koncerter har været sværest at sælge, derfor lægger bestyrelsen
vægten der i øjeblikket.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

