MuSoc generalforsamling
Mandag d. 27. marts 2006, kl. 18:30 i øvelokalet
Tilstede: Brian, Elinborg, Henrik Kaare, John, Niels og Troels (fra Jeppes band)
Referent: Brian

Referat
1. Valg af dirigent
Henrik Kaare tog kontrol over forsamlingen.
2. Kassererens beretning om det forløbne år
John uddelte bilag og redegjorde for tallene.
3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.
4. Rettidigt indkomne forslag
Det blev vedtaget at anskaffe nye PA-højttalere af minimum samme lydkvalitet
som de nuværende, men som skal være lettere at transportere. Et udvalg bestående
Elinborg, Troels og Brian ser på mulige løsninger. Udvalget kan sælge Bosehøjttalerne og den næsten ubrugte effektenhed(rumklang), som fulgte med den
nye mixer.
Bas-udvalget (Niels og Brian) fortsætter fra sidste år, og vil fortsat undersøge på
muligheden for at købe et bedre (brugt) bundkabinet til basanlægget. De 1500 kr.
tilovers fra basforstærkerindkøbet i 2005 kan bruges, samt penge for salg af det
nuværende bundkabinet.
Troels blev valgt til ny trommeansvarlig. Troels vil se til at stortromme-pedalen
bliver repareret. Der blev bevilget op til 2000 kr. til indkøb af ny lilletromme (en
god ”allround” lilletromme), forudsat der er bred interesse for dette blandt
foreningens trommeslagere. Troels forhører sig om stemningen blandt
slagtøjsfolket.
John ser på evt. reparationsbehov ift. Roland Jazz Chorus forstærkeren.
Brian havde ryddet op i øvelokalet, og samlet gammelt ragelse i en papkasse.
Papkassen tømmes d. 1. maj, og alle bedes forinden kigge efter i kassen om der er
noget de ejer og ønsker at gemme.
MuSoc-aften på Musikcaféen 2006. John tager kontakt til underboen. Vi ønsker
en fredag aften i efteråret 2006. Det var enighed om, at vores MuSoc-aften på
Musikcaféen ikke måtte betragtes som en ubetinget accept af, at stedet selv kunne
bestemme hvor mange stille-koncerter vi skulle tage hensyn til. Der var generelt
utilfredshed med, at Musikcaféen havde fastlagt datoer for en hel række ”stille-

aftener” i foråret uden at konferere med foreningen forinden. MuSoc ønsker
fremover, at man i fællesskab med Musikcaféen koordinerer kalenderen for
koncerter/øveaftener. Der blev talt om, at en 3-4 stilleaftener per halvår var
acceptabelt, men at foreningens bands ikke kunne tage hensyn til op til flere stillearrangementer hver måned.
Aftale om brug af toilet i gården. Det blev forslået, at foreningen kunne lave en
aftale med Gyngen om adgang til toilet i gården ”Ewalds krog”. John tager
kontakt til Gyngen.
Det blev fastholdt ikke at tage flere orkestre ind end de nuværende syv.
5. Valg af kasserer og revisor
John og Niels blev genvalgt.
6. Evt.
Der var meget få lejeindtægter for anlægget i 2005, selvom det af og til har båret
præg af at have været ude. Det indskærpes at leje af foreningens anlæg eller dele
heraf koster penge.
Det er fortsat problemer med brug af andres private grej uden aftale. Det
henstilles kraftigt at man ikke bruger andres udstyr og/eller instrumenter. Rammes
man af dette problem, skal man hurtigst muligt melde tilbage til bandlederne,
således at de(n) ansvarlige kan identificeres. Der har tidligere været held med
denne metode.
Det blev aftalt, at man overgår fra girokortindbetaling af kontingent til
bankoverførsel for at spare dyre gebyrer.
Generalforsamlingen påskønnede rengøringen før generalforsamlingen.

