
Generalforsamling Rytmisk Råstof 2017                   søndag d.5/2-2017

Referent: marie Søndergård
Ordstyrer: Fællesopgave

1. Velkommen

2. Formalia
- indkaldelse 14 dage før generalforsamling er ok.
- 100 kr betales for at være medlem - er sket inden dagsordens begyndelse.

3. Formandsberetning
- Fremlægges af formand Mads Stephensen (se bilag 1)
- Kommentarer: 
Henning: Det er Posten der står for økonomi/tilskud i det nye samarbejde. Nyt system end før. 
Nye muligheder for at rykke rundt i øvelokaler, så der er plads til bands som første prioritet, frem 
for enkeltpersoner.
Indsatsen på de sociale medier og i aviser giver gode resultater. Ny profil arbejdes der fortsat på.

4. Regnskab (bilag 2)
- Forsalg på nettet
- Indsamling af bilag
- Ruth har udformet årsregnskab 
- Kommentarer:
Samling af organisationen under samme navn (spillestedet Harders, Rytmisk Råstof, Harmonien). 
løbende proces i forhold til leverandører.
Stadig henvendelser til tidligere ansatte og bestyrelsesmedlemmer som også tages løbende.
Opdeling af regnskabet, så kontoret, cafe, øveforening, spillested o.s.v. for at skabe overblik over 
hvordan pengene er fordelt. Har skabt lidt problemer i forhold til omstrukturering.

Lønninger: Lydmand 10 timer, rengøring 10 timer. Kontor 10 timer. Har fået ekstra tilskud, så 
organisationen selv udbetaler lønninger, og ikke som tidligere kommunen. vil i fremtiden fremgå af 
eget regnskab.

Baren: Optimering. Bedre registrering af drikkevarer til bands, frivillige, og spild. Afskafning af 
ølkort hjælper på overblikket, for at forbruget kan registreres. 50% rabat til frivillige når de kommer 
som gæster.
Ydermere arbejdes der på flere tiltag, som skal flytte frivilliggoderne fra baren til andre aktiviteter 
(julefrokost, koncertoplevelser, fællesarrangementer, kurser o.s.v.)
Evt. tællere på fadølsanlægget.
Evt. salg af cigaretter. Mulighed for gode indtægter. I baren eller fra automat. godt sponsorat.
 
Posten står for økonomien i forhold til samarbejdskoncerter. Vi sender faktura på vores udgifter i 
forbindelse med disse og godtgøres herfor af Posten(Odense Live Fonden)

Udlejning: Klare regler for udlejning (pris, tidspunkter, støjniveau, rengøring og oprydning).

Rettelse af navn og trykfejl i regnskabet. Ellers godkendt.

Budget: (bilag 3)
Kommentarer:
Højere barindtægt pga. flere arrangementer.
Ny aftale med Albani, sponseraftale til udstyr og øl (billetsponsorat 50.000 kr i stedet for 10.000 kr 
det første år, herefter 10.000 om året).



Tilskud til ungdomskultur som skal kunne låne lokaler gratis, men andre organisationer lejer 
lokaler.
Evt. sponseraftaler med virksomheder.
Status på økonomi et par gange om året, så der løbende kan evalueres.

5. Valg af bestyrelse
Opstiller: HC Aarup, Marie Søndergaard, Rasmus Fribo, Søren Lund, Tobias Sødring, Erik Stent, 
Jonas Bock, Søren Bojsen, Mads Mellin(suppleant) Anna Rose(suppleant)

Formand: Rasmus
Kasserer: Erik
Øvrige valgte: HC Aarup, Søren Lund, Tobias Sødring, Jonas Bock, Søren Bojsen, Mads 
Mellin(suppleant) Anna Rose(suppleant)

6. Evt. 
- Næste møde 27/2-17 kl 19.00.
- Kommunikation på e-mail.
- Øvelokaler: 
Flere aktiviteter for medlemmerne. Mere fokus, så de også har lyst til at deltage i foreningslivet. 
Hvem vil vi være øveforening for? 
Faste retningslinier for hvem der passer ind i huset. 
Hvor mange i hvert øvelokale? hvem i hvilke lokaler? 
Nye musikkere der har behov for kun at øve i kortere perioder. evt. timeudlejning af lokaler.
Skal alle der øver i huset være medlemmer?
Forskellige behov for brug fra band til band.
Hvordan kan vi samle musikerne hernede, så der er plads til alle?
Opfordring til brugerne om at komme til møderne så de bliver inddraget i processen.


