REFERAT
Generalforsamling 9 marts 2022 i KAMMERMUSIK ODENSE
Mødested: Valgmenigheden, Dronningens Gade 1,5000 Odense C .
1 Valg af dirigent :
Sten Nørskov Laursen blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet den 8 februar 22 - i
overensstemmelse med vedtægter
2. Formandens beretning:
Formanden, Marianne Granvig aflagde beretning. Beretningen blev godkendt med
applaus
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021
Regnskabet var udsendt til medlemmerne sammen med endelige dagsorden.
Kassereren, Mogens Hørder gennemgik regnskabet som uden bemærkninger var
blevet godkendt af revisor, Pia Sigmund. Kasseren konstaterede at året 2021 udviste
et driftsoverskud, bla. pga. en større anonym donation.
Regnskaber blev godkendt med applaus
4. Valg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en to-års periode . Nuværende
bestyrelsesmedlemmer Mia Keinke og Mogens Hørder er villige til genvalg. Der var
ikke andre forslag. Mia Keinke og Mogens Hørder blev valgt

Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår Helene Sønderby og Elin Bjerre . Der var
ikke andre forslag. Helene Sønderby og Elin Bjerre blev valgt som suppleanter for en
et-års periode
Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Pia Sigmund der er villig til genvalg. Der var ikke
andre forslag : Pia Sigmund blev valgt som revisor
Valg af revisor suppleant: Bestyrelsen foreslår Henrik Schroll der er villig til valg. Der
var ikke andre forslag. Henrik Schroll blev valgt som revisorsuppleant.
5 Fastsættelse af kontingent og billetpriser for sæson 2022-23 .
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent : Medlemskontingent: 250 kr (alle 7
koncerter i sæson 2022-23) 150 kr (4 koncerter forår 2023) Studerende 100 kr/50 kr
Bestyrelsen foreslår uændrede billetpriser: Medlemmer 75 kr . Løssalg 200 kr .
Studerende medlem 0 kr. Løssalg 75 kr
6 Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag
7 Evt.: Der var intet under dette punkt
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Formanden, Marianne Granvig takkede dirigenten og medlemmerne for
velgennemført generalforsamling og takkede bestyrelsen for godt samarbejde ikke
mindst i de udfordrende måneder da Corona epidemien i 2021 og 22 medførte
aflysninger og omlægninger af koncerter

Referent: Mogens Hørder
Odense 19 marts 2022

