Referat af generalforsamlingen i Songwriters` Corner Svendborg, 30/11 2013:
Til stede: Micael Castor, Stig Jacob Andersen, Ole Rolf, Tommy Hovgård, Jan Thor Nielsen, Kirsia
Isabella Olufsen og Birthe Wittendorff
Ad 1) Ole Rolf valgt til dirigent
Ad 2) Birthe blev referent og Stig og Tommy stemmetællere
Ad 3) Formandens beretning:
Micael underrettede først om Kirsten Elmeskovs død og begravelse, hvor foreningen gav en krans
som anerkendelse for Kirstens arbejde og humør til gavn for foreningen.
Dernæst orienterede formanden om medlemmernes kontingentbetaling: 25 har betalt deres
kontingent, en ”håndfuld” medlemmer mangler at betale, og yderligere har en ”håndfuld”
udmeldt sig skriftligt.
Foreningens gode lydanlæg bør bruges mere!
Aktiviteter i det forgangne år: der har været en 4-5 interne sangskriverværksteder samt
muligheder for optræden.
Beretningen blev godtaget
Ad 4) Micael fremlagde regnskabet for Greg Harrison, vores kasserer indtil nu.
Regnskabet blev godtaget.
Ad 5) Valg af ny bestyrelse: Ole Rolf, Stig Jacob Andersen, Jan Thor Nielsen, Kirsia Isabella Olufsen
og Micael Castor.
Jan Thor Nielsen blev valgt som kasserer fremover.
Valg af 2 suppleanter: Thorbjørn Joensen og Greg Harrison
Ad 6a) Kontingent nedsættes til 150 kr årligt
Ad 6b) Kontingent for børn og unge op til 25 år sættes til 50 kr årligt
Ad 6c) Nye aktiviteter: Her var en god dialog med mange gode idéer:
-

Prøve at udvide vores netværk
Opkast til løse idéer til spillesteder
Facebook et aktiv for foreningen – Tag den ind (håber det er noget for Molli Amalie at være
tovholder her!)

-

Facebook-workshops for medlemmerne i januar (bestyrelsesmøde herefter for bl a at
evaluere!)
Ad 6d) Konsekvenser for manglende indbetaling af kontingent: Det blev vedtaget,
at kontingentet, altså de 150 kr, skal betales senest 1. febr. Skulle dette – mod
forventning - ikke være sket, er der 2 måneders respit, hvorefter man ryger ud af
foreningen den 1. april! (Og dette er ingen aprilsnar!)
Ad 7) Evt:
Brug af musikanlæg og videooptager: kan lånes og afhentes hos Micael Castor, hvis
foreningen ikke skal bruge det!!
Hjemmesiden er blevet moderniseret. Ser godt ud! www.songwriterscorner.dk
Der er et stort ønske om, at man selv kan gå ind og redigere sin profil.

