
REFERAT 
PUBLIKUMSORKESTERET  Ekstraordinær Generalforsamling     
5.november 2019 kl. 20 på Operaen 
 
Referent: Knud Lambaa 
Dirigent: Henry Røjkjær Larsen 
 
Ad 1) Vagn Molnit bød velkommen og foreslog Henry Røjkjær Larsen som dirigent og Knud Lambaa som 
referent, hvilket blev godkendt af forsamlingen.  
 
Der blev valgt to stemmetællere Sara Bisgaard Jensen og Pia Laursen 
 
Henry konstaterede derpå at generalforsamlingen var lovlig og at ingen havde indvendinger herimod . 
 
62 medlemmer var mødt frem til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Ad 2) Regnskab. Per Brynoldt oplyste, efter TVAs meriter, at der nu var så meget styr på bilagene at et 
egentlig regnskab vil foreligge snarest muligt. Vores revisor Morten Clauson-Kaas har hjulpet med et 
regnskabsprogram, så hele processen fremover vil blive meget lettere. Desværre blev der ikke fremlagt 
noget regnskab i denne omgang, så det må blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling senere. 
Per fik stor tak for sin indsats indtil nu. Det blev oplyst at foreningen er solvent. 
 
Formanden berørte TVA-sagen, da den havde taget en ny drejning i dag, den 5, november, idet  TVA har 
erkendt at være skyldig i et yderligere større beløb end det han allerede har tilbagebetalt. Der er løbende 
kontakt med advokat i sagen om hvad der er mest hensigtmæssigt og det er de råd bestyrelsen følger. Det 
har bestyrelsen gjort indtil nu og faktisk med succes. Det tab foreningen vil få, er selvfølgelig afhængig af 
hvad der faktisk så også bliver tilbagebetalt fra TVAs side. Der er enighed om at et konstateret tab vil blive 
afskrevet med det samme.  
Der udspandt sig en lang diskussion om emnet og det er fuldt forståeligt at medlemmerne er chokerede 
over det skete. Bestyrelsen bruger megen tid på denne sag og den er ikke afsluttet endnu. 
 
Ad 3) Bestyrelsen fremlagde et nyt sæt vedtægter. Formålet er at forenkle dem i forhold til de tidligere 
vedtægter,  at gøre dem lettere at forstå og at arbejde efter i praksis, så de ikke hele tiden skal laves om 
også set i lyset af en ny struktur i foreningen. 
Der var et spørgsmål m.h.t. orlov. Det skønnes ikke nødvendigt at have særlige regler om orlov, da den nye 
betalingsstruktur  vil vise om et medlem er med i det pågældende halvår eller ej. Naturligvis skal man være 
medlem af Publikumsorkesteret og have betalt sit årlige kontingent der. 
 
Vagn Molnit kom ind på det senere (se nedenfor) 
 
Et andet spørgsmål var medlemsregistrering. Det vil ske via hjemmesiden (en ny hjemmeside er på vej) og 
det enkelte medlem indtaster selv egne oplysninger i et lukket fora og hver især giver selv tilladelse til, 
hvordan de må bruges  
Forslag til Nye Vedtægter  blev vedtaget med 34 for, 2 imod og resten hverken for eller imod (12 tilstede og 
14 var gået på dette sene tidspunkt)  
  
Ad 4)  Vagn Molnit: På grund af foreningens nuværende situation vil det være fornuftigt at bibeholde det 
nuværende kontingent. 375 kr. i kvartalet eller 750 per halvår. De tilstedeværende var enige i dette. 
 



Vagn kom ind på den nye betalingsstruktur, hvor man som medlem af Publikumsorkesteret betaler et årligt 
kontingent til Publikumsorkesteret og dernæst et gebyr per halvår for undervisning/direktion, der 
indbetales til Symphosium. Det er et ønske fra Mette at man får denne struktur fremover, da  det vil give 
Mette et større manøvrerum i dagligdagen og  bestyrelsen vil gerne prøve denne model.  
Der udspandt sig en livlig diskussion om emnet. 
 
Ad 5) Ole Møller Sørensen fra bestyrelsen orienterede om nedsættelse af et musikudvalg. Interesserede 
kan henvende sig til bestyrelsen. Mette er født medlem af musikudvalget. 
 
Ad 6)  Ingen særlige kommentarer . Tidspunktet var sent. Vagn Molnit takkede dirigenten for god ledelse af 
mødet og forsamlingen for god ro og orden. 
 
 
         Sign H.R.L 
--------------------------------- 
Henry Røjkjær Larsen 
Dirigent 


