Referat af ordinær generalforsamling i foreningen, ”Odense
Symfoniorkesters Venner”
Tid og sted:

Mandag d. 6. september 2021 kl. 19 i kantinen i Odense Koncerthus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for indeværende år
Fastsættelse af årskontingent for det kommende kalenderår

7. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer
8. Orientering fra Odense Symfoniorkester
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent
Formand Leif Møller Pedersen bød velkommen og foreslog Jens Oddershede som dirigent. Der var ikke
andre forslag. Jens Oddershede blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i
henhold til vedtægterne, idet der var indkaldt d. 1. august. Ingen medlemmer havde indvendinger imod
udsættelsen fra marts til september på grund af Corona.
Ad. 2.a: Valg af referent
Bestyrelsens sekretær Jeanette Saaby blev foreslået og valgt.
Ad. 2.b: Valg af stemmetællere
Bestyrelsens revisorer Niels Jørgen Nørgaard og Villy Petersen blev foreslået og valgt.
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Ad. 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Formand Leif Møller Pedersen gennemgik derfor kun beretningen i korte træk: Foreningens formål,
aktiviteter i efteråret 2019, nytårskoncert 2020, nedlukning forår 2020, lidt aktiviteter efterår 2020 og
derefter igen nedlukning, interessegrupper, foreningens kommunikation med medlemmerne samt et
afsluttende håb om et bedre 2021 med mere fællesskab og flere aktiviteter omkring Odense
Symfoniorkester (OS).
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt. Dirigenten takkede bestyrelsen for
pionerarbejdet i en svær tid.
Ad. 4: Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Kasserer Bo Thorsen oplyste, at foreningen p.t. har 184 medlemmer, hvoraf 30 var til stede denne aften.
Medlemstallet har været oppe på 207, men vi har desværre mistet medlemmer under nedlukningerne. Bo
fremlagde regnskabet for 2019-2020, som i forvejen var udsendt til medlemmerne og viste et resultat/
overskud på 42.077,50 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
Ad. 5: Fremlæggelse af budget for indeværende år
Kassereren fremlagde ligeledes budget for 2021, som også var udsendt til medlemmerne. Budgettet viser et
lille underskud på 2.211 kr. men kan justeres med lidt øget omsætning/medlemstilgang. Største udgiftspost
er 25.000 kr., som bestyrelsen har besluttet at støtte OS med i anledning af 75 års jubilæet i dette efterår.
Formanden supplerede med at oplyse, at beløbet er bevilget til en udstilling om OS på Hovedbiblioteket.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor bestyrelsen også er repræsenteret. Udstillingen åbner i oktober
måned.
Budget 2021 viser en forventet egenkapital på ca. 40.000 kr. Der var ingen spørgsmål til budgettet, som
blev taget til efterretning.
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
Bestyrelsen foreslog at fastholde årskontingentet på 150,- kr. pr. medlem, hvilket blev vedtaget.
Ad. 7: Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
Jeanette Saaby fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedr. udsættelse af generalforsamling i tilfælde af force majeure: Ny §4, stk. 10 og ny §5, stk. 5), som var udsendt forud for
generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.
Ad. 8: Orientering fra Odense Symfoniorkester
Finn Schumacker orienterede om væsentlige nyheder i 2021: OS er pr. 1. januar blevet en selvejende
institution med en 9-mands bestyrelse med formand Lisbeth Knudsen i spidsen, og ny chefdirigent Pierre
Bleuse er tiltrådt. Selv har Finn Schumacker efter 14 år valgt at stoppe som musikchef men fortsætter som
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projektleder af Carl Nielsen konkurrencerne, som afvikles d. 31/3-10/4 2022. Efter Coronaens negative
påvirkning af musiklivet vil konkurrencen sætte fokus på Espansiva-mentor-coaching og workshopnetworking, hvor alle deltagere bliver i Odense i hele konkurrenceperioden. Derfor søges private
indkvarteringer til alle de unge mennesker.
Finn Schumackers afløser bliver Trine Boje Mortensen, som tiltræder d. 15/9-21. Trine kommer fra Wilhelm
Hansens Musikforlag og har en solid viden om klassisk musik, herunder også nyere musik.
Dirigent og forsamling takkede under applaus Finn Schumacker for 14 år med OS.

Ad. 9: Valg af formand
Foreningens formand Leif Møller Pedersen genopstillede og blev valgt for 2 år (indtil marts 2023) uden
yderligere kandidater.
Ad. 10: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Grundet den aflyste generalforsamling i 2020 var alle fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Anders Brandt og
Søren Møller genopstillede ikke.
Bo Thorsen genopstillede og blev valgt for 2 år (indtil marts 2023)
Jeanette Saaby genopstillede og blev valgt for 1 år (indtil marts 2022)
Susanne Bækholm opstillede og blev valgt for 2 år (indtil marts 2023)
Peter Voss opstillede og blev valgt for 1 år (indtil marts 2022)
Der var ikke yderligere kandidater.

Ad. 11: Valg af suppleanter til bestyrelsen
Mogens Hørder genopstillede og blev valgt for 1 år (indtil marts 2022).
Mikael Krarup opstillede og blev valgt for 1 år (indtil marts 2022).
Der var ikke yderligere kandidater.

Ad. 12: Valg af revisorer
Både Niels Jørgen Nørgaard og Villy Petersen genopstillede og blev valgt for 1 år (indtil marts 2022) – uden
yderligere kandidater.
Ad. 13: Valg af revisorsuppleant
Anette Thysen var ikke til stede men havde meddelt bestyrelsen, at hun gerne genopstillede. Anette blev
valgt for 1 år (indtil marts 2022) – uden yderligere kandidater.
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Ad. 14: Eventuelt
Pia Sigmund gav udtryk for, at man under nedlukningen i foråret 2021 ikke havde mærket meget til
foreningen og til OS. Pia Sigmund havde savnet ”nursing” og mere inddragelse af medlemmerne - at blive
spurgt til råds om gode idéer m.m. Formanden svarede, at Corona situationen ikke havde givet mulighed
for aktiviteter, og at foreningen ikke havde indflydelse på OS’s aktiviteter.
Der var ikke yderligere bemærkninger eller indslag.

Dirigenten takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.48 (varighed 1 time).
Formanden takkede afslutningsvis alle deltagere, afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigent.

Odense, d. 7. september 2021:

_________________________

_________________________

Jens Oddershede

Leif Møller Pedersen

Dirigent

Formand

_________________________
Jeanette Saaby
Referent
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