Referat af Generalforsamling i SIM 26.02.2019
Formand Klaus Gylling bød velkommen og foreslog Kristine Christensen som dirigent, hvilket blev
enstemmigt godkendt.

Referent: Britta Østergaard
1. Formandens beretning
Klaus læste en fin årsberetning højt, Den blev godkendt og bliver efterfølgende snarest lagt på
vores hjemmeside www.soroemusik.dk og kan læses der.

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabsoversigt 2017-2018 kunne ses på vores hjemmeside www.soroemusik.dk (Årsrapport)
før mødet og blev i øvrigt delt rundt på mødet.
Der var et enkelt spørgsmål til hvad posten ”øvrige koncertudgifter” dækker, og svaret var, at det
fx er leje af lokaler, instrumenter m.m. Af samme årsag er denne post budgetteret noget højere i
2019 end vanligt, da vi ikke kan benytte Sorø Klosterkirke som koncertlokale og må forvente
ekstra udgifter til bl.a. lokaleleje.
Herefter blev regnskabet godkendt.

3. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået en række ændringer af vedtægterne, og forslaget kunne ses på
hjemmesiden før mødet og blev i øvrigt delt rundt og gennemgået paragraf for paragraf på
mødet.
Der er dels tale om en modernisering af bestemmelserne og dels et forslag om, at bestemmelsen
om kommunal repræsentation i bestyrelsen udgår, da den ikke længere er praktisk mulig at
opretholde. Forslaget er gennemarbejdet i bestyrelsen og der er medlæst af en jurist.

Der var kun kommentarer af korrekturmæssig art og forslaget blev vedtaget af de fremmødte. Da
fremmødet imidlertid ikke var stort nok til at vedtægtsændringer kan endeligt vedtages, skal
punktet på dagsordenen til næste års generalforsamling, hvor det så kan vedtages endeligt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Fristen for fremsættelse af forslag er d. 1. januar i de nugældende vedtægter. Der var ikke
modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen og altså ikke noget til referat under dette
punkt.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og alle suppleanter (jfr. §6 i vedtægterne).
Efter tur fratrådte følgende bestyrelsesmedlemmerne
Klaus Gylling – genopstillede og modtog genvalg

Britta Jeppsson – genopstillede og modtog genvalg
Louise Pape - genopstillede ikke, men stillede op som suppleant.

Anette Lund har efter indkaldelse til generalforsamling meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen i
utide pga. sygdom (var først på valg i 2020), og bestyrelsen består derfor indtil næste
generalforsamling af 5 medlemmer (1 vacant plads).
Suppleanter blev i nævnte rækkefølge:
1. suppleant: Sanne Lessél-Wigh
2. suppleant: Louise Pape
3. suppleant: Tórdur á Brúnni
4. suppleant: Svend Lyngberg Larsen
Vi har således både en ledig bestyrelsespost og en ledig suppleantpost, der skal besættes til
næste generalforsamling.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at festivalen fremdeles benytter Beierholm (tidligere Deloitte), og forslaget
blev enstemmigt godkendt

7. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe og kringle
til de fremmødte.
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