Referat af ordinær generalforsamling
i Horsens Harmonikaklub
torsdag den 10. november 2011, kl. 19.00
på Højvangsskolen
Tilstede var 10 medlemmer og bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Jette Kaas blev valgt
2. Formandens beretning
Susanne aflagde beretning:
Klubben er inde i en stabil periode – medlemsantallet er igen steget – nuværende
medlemstal er 65 mod 62 for et år siden, og dette skal ses i lyset af den naturlige
afgang der altid vil være i en klub som vores.
Klubben har stadig undervisningshold mandag, tirsdag og onsdag – det er også
forsøgt med formiddagshold i indeværende sæson, men dette har givet nogle
udfordringer i forbindelse med lokaler – FOF har stillet nogle til rådighed, men
der er problemer med parkering, som jo er ret vigtigt med det instrument, vi har
valgt 
Angående aftenundervisning så vil der måske komme ændringer, da pedellerne
ikke vil være på skolen mere om aftenen efter 1. december. Hvorvidt vi kommer til
at mærke dette ved vi ikke helt endnu. Det vil mest dreje sig om manglende lys
på skolen når I kommer, og aflåste døre – vi håber dog at ændringen vil gå mere
eller mindre ubemærket hen
Så har bestyrelsen leget lidt med at lave et nyt logo til klubben – det vil blive
præsenteret senere i aften, og vi skal have afstemning om det.
Siden sidst har vi jo haft nogle undervisningslørdage med ekstern underviser –
det har været Torild fra Harmonikaskolen på Fyn der har undervist. Vores følelse
er at det har været en succes og at folk – udover en hyggelig dag i klubregi –
også har fået noget brugbart med hjem i form at øveteknikker og andet
musikteori. Jeg tror det er med til at fremme det sociale i klubben samtidig med at
folk udvikler deres spil. Den sidste lørdag blev desværre aflyst da Torild blev syg,
men jeg går ud fra, at vi finder en ny dag som erstatning for den lørdag.
Så har vi jo vore samspilsaftener som også er rigtig hyggelige – og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke medlemmerne for den store opbakning – tak for
hjælpen med at stille op og rydde væk og ikke mindst at lave kaffe til pausen – og
tak for gode kager.
Endelig skal I huske vores juleafslutning d. 7/12.

Forårskoncerten blev afholdt – lidt senere end normalt i år – der mødte ikke helt
så mange op som i 2010 men det var jo også jubilæum. Vi havde igen
optrædende udefra og det var rigtig godt – dog skal vi nok passe på at aftenen
ikke bliver for lang.
Vi vil stadig gerne opfordre jer til at komme med input til bestyrelsens arbejde hvis
I sidder med gode ideer eller har noget kritik I synes vi skal vide – vi er åbne for
det hele. Også hvis I har ideer til nye arrangementer som klubbens medlemmer
kan nyde godt af – både sociale og undervisningsmæssige – det kunne jo f.eks.
også være sammen at tage ud og få nogle musikoplevelser.
Endelig vil jeg også gerne minde om vores hjemmeside som jo løbende bliver
opdateret af Inge og Bente – har I noget, I synes der skal med, så kom endelig
med det – ligeledes gælder det for Klubnyt som Bente jo styrer med hård hånd.
Der er for kommende nummer deadline d. 17/11.
Så har jeg som formand besluttet at give stafetten videre til et andet medlem.
Men jeg vil gerne understrege at det er p.g.a. tidspres det sker. Det har været en
fornøjelse at arbejde med klubben hvilket ikke mindst skyldes jer som
medlemmer og den opbakning jeg har følt I har givet os som bestyrelse, samt
opbakningen til vore arrangementer. Og tillad mig også at takke den siddende
bestyrelse mange gange for nogle gode år og et godt samarbejde – det har været
en fornøjelse.
Beretningen blev modtaget med klapsalver.
3. Regnskabets aflæggelse
Inge gennemgik det omdelte regnskab. Se regnskabet andet steds i bladet. Årets
nettoresultat på minus kr. 12.464,59 blev kommenteret, og skal ses i
sammenhæng med at klubben har en rigtig god økonomi. Efter fradrag af årets
underskud har klubben fortsat en kontant beholdning på kr. 48.967,34 samt
instrumenter til en værdi af kr. 30.357,55 pr. 30.06.2011.
Underskuddet er et udtryk for et øget aktivitetsniveau i klubben bl.a. i form af
lørdagsundervisning ved ekstern underviser. Desuden har forårskoncerten fået et
løft ved at invitere gæsteoptrædener.
Bestyrelsens bevæggrunde for at operere med underskud i det forløbne år har
været at styrke det sociale samvær i klubben. Derfor har bl.a. deltagerbetalingen
til lørdagsundervisningen været sat lavt. Underskuddet på forårskoncerten er lidt
større end beregnet, da entreindtægten var mindre end forventet.
Det er bestyrelsens holdning, at underskuddet det kommende år skal minimeres,
men også at aktiviteterne har givet klubben en saltvandsindsprøjtning og styrket
samværet i klubben.
Kommentarerne fra de fremmødte spændte fra at det var godt af have et
overskud – en buffer – til at der ikke var grund til at spare medlemmernes penge
op til mere end højst 50.000 kr.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Susanne Krog Holm var på valg og genopstillede ikke. Hun blev takket for
samarbejdet og sin store indsats og fik klapsalver med på vejen.
Anders Petersen var på valg, genopstillede, og blev enstemmigt valgt.
Denise Masanet var ikke til stede på generalforsamlingen, men stillede op til
bestyrelsen og blev ligeledes enstemmigt valgt.
5. Valg af en suppleant
Kaj Skouboe stillede op som suppleant og blev enstemmigt valgt.
6. Valg af revisorer og suppleant
Villy Nielsen blev enstemmigt genvalgt som revisor og Birthe Lyhne som
revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen havde foreslået at afskaffe uddelingen af
jubilæumserkendtligheder, da de vurderede at traditionen var utidssvarende.
Forslaget blev efter nogle korte kommentarer enstemmigt vedtaget.
b. Bestyrelsen havde foreslået at klubben fik nyt logo.
Denise har tegnet et forslag, som en enig bestyrelse fremlage til vedtagelse
på generalforsamlingen.
Der var enighed om at afskaffe det gamle logo med harmonikaen, hesten og
noden.
Kommentarerne til det fremlagte nye logo var:
- Det er svært at se harmonikaen (bælgen) i logoet
- Kunne bælgen tydeliggøres?
- Kunne der tilføjes et par tangenter, eller måske en tone/node over de tre
mennesker? – Noget, der symboliserer harmonikaen?
Der var enighed om at arbejde videre ud fra Denise’ logoforslag, hvis Denise
var indstillet på det. Bestyrelsen fik herefter frie hænder til at skifte logoet ud.
8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning fra de nuværende 90 kr. årligt
til 110 kr. Begrundelsen var at kontingentet i mange år har ligget på nuværende
niveau, og at stigningen skal være med til at fastholde aktivitetsniveauet i
klubben.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
9. Eventuelt
a. Anders takkede for den store opbakningen til fællesarrangementerne i form
fremmøde, men også i form af hjælp til bordopstilling, kagebagning mv. Han
ønskede en tilkendegivelse fra de fremmødte på, om han fortsat kunne
kontakte dem forud for et arrangement. Flere meldte positivt ind, og ingen
meldte fra…

b. Anders lagde op til en diskussion af rammerne for og indholdet i
forårskoncerten. Kommentarerne var:
- Det er vigtigt, at det først og fremmest er en elevkoncert.
- Det er vigtigt at alle klubbens undervisningshold og orkestre får mulighed
for at optræde.
- Der skal være mulighed for at spille i hvert fald tre numre pr. hold.
- Koncerten er blevet lidt forceret efter at der er kommet gæsteoptrædener
med.
- Koncerten er blevet lang. Måske for lang.
- De professionelle gæsteoptrædende er inspirerende at lytte til.
- Horsens Ny Teater er et fornemt og billigt sted at holde koncert og giver
”øvelse” i at optræde, - nerver forud og god fornemmelse bagefter...
- Måske kunne vi lave to arrangementer. Et på teatret udelukkende for
medlemmer og et med en eller flere gæstespillere (evt. sponsorstøttet)
- Bedre annoncering af forårskoncerten, hvis den fortsætter i sin
nuværende form, for at trække flere gæster til.

