Referat generalforsamling

Musikaftenskolen Frederiksberg

24. april 2020

Referat ordinær generalforsamling
Musikaftenskolen Frederiksberg
Fredag d. 24. april 2020 kl. 19:15-20:00
Online via Zoom
Meeting ID: 600 498 576
Til stede
Esben Rune Hansen – Københavns Kantatekor
Henrik Borre Larsen – Blaagaard Kammerkor
Eri Lind – Københavns Kantatekor
Jens Mortensen – Terpsichore
Alice Gielfeldt – ØreVOX
DAGSORDEN ifølge vedtægterne - se www.mua.dk
1. Valg af følgende
a. Ordstyrer - Esben
b. Referent - Rasmus
c. Stemmeoptæller (1-2 personer) – vælges hvis der opstår en afstemning

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse (se bilag side 1-2)
Formand Esben aflagde en kort beretning og fortalte, at der i 2019, dvs. forårs- og efterårssæson
2019, er afviklet i alt 381,5 lektioner på vores 6 almene hold. Der har ikke været afholdt
debatarrangementer i 2019.
Derudover har vi fået ny leder, Rasmus Hollerup, der startede 1. august 2019.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse (se bilag side 3-24)
Revisorpåtegningen bekræfter, at regnskabet er retvisende, og at antal undervisningslektioner og
udbetalte lærerlønninger m.v. er afstemt, som krævet af Frederiksberg Kommune.
Deltagerbetalingen var i alt kr. 103.005 baseret på en lektionspris på kr. 270. Tilskud fra
Frederiksberg Kommune for 2019 er kr. 40.528. Lærer- og lederløn beløber sig til i alt
kr. 133.109. Samlet har vores indtægt været 143.533 kr. og vores omkostninger 135.287 kr.
hvilket giver et overskud på 8.246 kr. Egenkapital pr. 31. december 2019 udgør nu -22.580 kr.
Den negative egenkapital skyldes bl.a., at vi stadig skylder 75.000 kr. til Musikaftenskolen
København.
Regnskabet er godkendt
4. Bestyrelsens handlingsplan for 2020 til godkendelse
Formand Esben fremlagde bestyrelsens handlingsplan.
• Alle hold skal godt og sikkert igennem coronakrisen
• Vi vil gerne have flere hold, så vi får større aktivitet.
• Undersøge mulighederne for sammenlægning med Musikaftenskolen København.
Handlingsplanen er godkendt
5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget
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6. Forelæggelse af budget for 2020 til godkendelse (se bilag side 25)
Godkendt
Bestyrelsen har dog bemyndigelse til at hæve lektionsprisen i efteråret 2020.
Kulturministeriet har nemlig netop åbnet op for en pulje, der gør det muligt at vi kan få op mod
90 % af tabt deltagerbetaling som følge af corona-nedlukningen i perioden 12. marts til 8. juni.
Hvis vi får godkendt ansøgningen, betyder det følgende:
• Holdene får betaling for lektioner i perioden 12. marts til 8. juni retur.
• MUA får op til 90 % af tilbagebetalte lektioner fra Kulturministeriet.
• Det betyder at MUA har markant lavere indtægt end budgetteret for foråret 2020
• Forårets underskud skal modbalanceres ved at hæve lektionsprisen for lektionerne i
efteråret tilsvarende.
• Uanset hvor meget lektionspriserne hæves til efteråret 2020, betyder det, at holdene
samlet set betaler mindre i hele 2020, da kompensationen for deltagerbetalingen for
foråret 2020 er større end den øgede lektionspris for efteråret 2020.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:
Esben Rune Hansen, formand – blev genvalgt for 2 år
Derudover stillede Jens Mortensen op til bestyrelsen, og blev valgt for 2 år
(Troy Ferguson ønskede ikke genvalg efter 6 år i bestyrelsen – tak for indsatsen!)
Bestyrelsen består derfor fremover af følgende
• Esben Rune Hansen, formand – Københavns Kantatekor
• Henrik Borre Larsen – Blaagaard Kammerkor
• Eri Lind – Københavns Kantatekor
• Jens Mortensen – Terpsichore
• Alice Gielfeldt – ØreVOX
8. Valg af suppleant(-er) til bestyrelsen
Helle Marijnissen blev valgt for 1 år (in absentia),
(Henriette Orholm ønskede ikke genvalg efter 2 år som suppleant – tak for indsatsen!)
9. Valg af revisor
Alice Flinthøj blev genvalgt som revisor (in absentia)
10. Eventuelt
a. Denne generalforsamling blev først planlagt til at være afholdt 27. marts, men blev dog
udsat pga. Corona-krisen. Derfor godkendes denne sene generalforsamling.
_________________________________
Referent
Rasmus Hollerup
Leder, Musikaftenskolen
Bilag
Oversigt over aktiviteter 2019.......................... 1
Årsregnskab 2019............................................. 2
Budget 2020...................................................... 7

_________________________________
Dirigent
Esben Rune Hansen
Formand, Musikaftenskolen
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