
Generalforsamling 28.03.2009

1. Valg af dirigent

Bjørn Jensen blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning

Bestyrelsesformand Mads Dam Thyde fremlagde årsbe-
retningen. Se særskilt bilag. 

3. Regnskab 2008

Tommy K. Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til 
regnskab 2008. Regnskabet var revideret af revisor Den 
Kreative Skole ved Klavs Pallesen uden bemærkninger.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget 2009

Tommy Kauslund Simonsen fremlagde budgettet for 
2009, der blev godkendt af generalforsamelingen.

6. Kontingent

Bestyrelsen opfordrede til at kontigentniveauet fra 2008 
blev fastholdt i 2009. Der blev af Scott Jensen fremsat 
forslag om at forhøje kontingentet 175 kr. pr. måned. 
Forslaget blev motiveret og drøftet. Der blev afholdt 
afstemning ved håndsoprækning og generalforsamlingen 
besluttede enstemmigt at bibeholde kontingent på 150 
kr. pr. måned. 

7. Valg til bestyrelsen

På valg var bestyrelsesmedlemmer Tommy K. Simonsen, 
Kristoffer Kristen og Mads Gøttler. 

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Christof-
fer Bjørumslet, Kristoffer Kristensen, Bjørn Jensen, 
Mads Gøttler, Jesper Riis-Hansen og Tommy K. Simon-
sen. 

Der blev afholdt skriftlig og hemmeligt valg. 

Hvert fremmødt medlem havde 3 stemmer.

Stemmefordelingen blev som følger:

Jepser Riis-Hansen - 18 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år

Tommy K. Simonsen - 17 stemmer 
valgt til bestyrelsen for 2 år

Bjørn Jensen - 12 stemmer 
valgt til bestyrelsen for 2 år

Kristoffer Kristensen - 10 stemmer 
valgt til suppleant for 1 år

Mads Gøttler - 2 stemmer 
valgt til suppleant for 1 år

Christoffer Bjørumslet - 1 stemme 

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, som de forrige år, Den Kreative 
Skole ved Klavs Pallesen. Der var ikke modkandidater.

Den Kreative Skole var ikke repræsenteret. Generalfor-
samlingen valgte Den Kreative Skole som revisor, alterna-
tivt at det overlades til bestyrelsen at vælge en registre-
ret revisor efter bestyrelsens valg. 

9. Eventuelt

Under punktet blev følgende emner drøftet af generalfor-
samlingen; formålet for Rytmisk Musik Silkeborg og 
hvilken retning foreningen kan bevæge sig, foreningens 
muligheder og ansvar for udvikling af bands, medlemmer-
nes engagement og initiativ, nichemusikkens muligheder 
for brug af øvelokalerne, frivillig banddoktor ordning, band-
præsentation på hjemmesiden, fremtidige koncerter 
f.eks. Midtjysk Indie Mayhem, medlemmernes åbenhed 
overfor kritik, større og kraftigere sanganlæg, monitorer, 
udstyr til udlejning til bands og mulighed for leje af trailer, 
skift til ProTools istedet for Digital Performer.   

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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