
REFERAT 

PUBLIKUMSORKESTERET  Ekstraordinær  Generalforsamling     

10. december 2019 kl. 19:00 på Operaen 

 

Referent: Knud Lambaa 

Dirigent: Rikke Elise Mortensen 

43 medlemmer var mødt frem. 

Ad 1) Vagn Molnit bød velkommen og foreslog Rikke Elise Mortensen som dirigent og Knud Lambaa som 

referent, hvilket blev godkendt af forsamlingen.  

Der blev valgt to stemmetællere Sara Bisgaard Jensen og Camilla Gøbel Madsen. 

Ad 2) Rikke konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed. Der var ingen indvendinger imod. 

Ad 3) Vagn fremlagde regnskabet for 2018/2019. På grund af TVA-sagen er regnskabet baseret på de ind- 
og udbetalinger, der er sket på bankkontoen i regnskabsperioden og er valgt som den mest retvisende 
metode til at komme med et resultat for perioden. Af samme grund er regnskabet ikke revisor påtegnet.  
Under forudsætning at PO får TVAs penge tilbage er status for regnskabet 2018/2019 pr. 30.06.2019  
kr. 61.114. 
Der udspandt sig en livlig diskussion om bilag og posteringer.  Morten Clauson-Kaas mener, der er et 

udestående på to regninger fra Symposium begge på nogle og tredive tusinde og på trods af formandens 

forklaring om hvordan det hang sammen, ville Morten Clauson-Kaas ikke anbefale generalforsamlingen at 

stemme ja til regnskabet.  Regnskabet blev ikke godkendt, 16 stemmer for og 28 stemmer imod. 

Morten Clauson-Kaas vil gerne hjælpe med til at få regnskabet rettet-. Det kan ske ved meget få rettelser i 

posteringerne i Balancen. Efterfølgende sendes regnskabet ud til medlemmerne i elektronisk form til 

godkendelse, så sagen kan lukkes og PO kan komme videre. Det blev tiltrådt af forsamlingen  

Ad 4) Vagn fremlagde et budget for 2019/2020. På baggrund af den foregående diskussion af regnskab 

2018/2019 ville generalforsamlingen ikke tage stilling til et budget nu, da de først vil kende resultatet for 

regnskabsåret 2018/2019, for at få et mere retvisende billede af fremtiden. 

Til gengæld vedtog generalforsamlingen enstemmigt et uændret kontingent for 2019/2020 på 375 kr. per 
kvartal ialt 1500 kr. på årsbasis. 
Vagn havde inden generalforsamlingen orienteret om at kontingentet vil blive fordelt med en procentdel til 
Mette (85%) og en procentdel til PO kvartalsvist, så Mette fremover bliver honoreret i forhold til antal 
medlemmer og ikke i forhold til forbrugte timer. Det vil sikre en mere sikker økonomi i PO. 
 
Ad 5) 
Bestyrelsen blev mindet om at huske at betale medlemskabet til DAOS så Publikumsorkesteret er Koda- 
dækket. Kommentaren er taget efterretning. 
Der blev udtrykt en bekymring, en utryghed om, hvor vi som forening har stået det sidste lange stykke tid, 
TVA-sagen har ligget som en tung dyne på bestyrelsen. Bestyrelsen håber at den er ved  at være løst. TVA-



sagen ligger i øjeblikket hos advokat og vi følger hans råd. Derefter udtrykte vedkommende: ”Nu ved vi 
hvor vi står” 
 
Lis Taaning spurgte om Orlov. Det er nu blevet meget enkelt. Man melder fra til bestyrelsen 1 måned før 
næste kvartals indbetaling og angiver orlovs længden. 
 
Jens Langhoff-Ross har valgt at udtræde af bestyrelsen, for at koncentrere sig om sin kontrabas. En tak til 
Jens for hans indsats.  
 
Vagn Molnit takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamling og forsamlingen for god ro og orden 
og en god diskussion. 
 
 
      Sign R.E.M 
----------------------------------- 
Rikke Elise Mortensen 
Dirigent 


