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Referat af årsmøde, afholdt den 31. marts 2019 på AUDONICON 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretninger 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Anliggender 

9. Eventuelt 

 

Ad 1.  Til dirigent valgtes Arne Eld enstemmigt 

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne 

 

Ad 2.  Rasmus Lading valgtes som referent 

 

Ad 3.  Helle Gewecke og Carsten Møller Christensen aflagde beretningen. 

Beretningen blev godkendt 

 

Ad 4. Foreningens revisor, Poul Mogens Christensen, fremlagde regnskabet, der viser 

et overskud på kr. 122.835 mod kr. 226.000 sidste år. Faldet i overskud skyldes dels 

færre fondsgaver og dels en større reparation i salen efter en vandskade. Resultatet 

anses for tilfredsstillende. Forventningerne til udlejning i 2019 er gode, da der er 

kommet flere gode lejere til. 

 

Ad. 5. Kontingentet var af bestyrelsen foreslået uændret i forhold til sidste år, nemlig 

kr. 210 for enlige og kr. 350 for par. Kontingentforslaget blev vedtaget. 

 

Ad 6. Da bestyrelsen i årets løb mistede et medlem, således at der kun var 2 

medlemmer, blev Pernille Kampp og Rasmus Lading indsuppleret i henhold til 

vedtægternes § 2. De indsupplerede bestyrelsesmedlemmer Pernille Kampp og 

Rasmus Lading blev valgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen. De tre øvrige 
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bestyrelsesmedlemmer, Helle Gewecke, Louise Holt og Carsten Møller Christensen var 

ikke på valg. Poul Mogens Christensen blev foreslået og valgt til medlem af 

bestyrelsen for en 4-årig periode. 

 

Ad 7. Ditte Wrist blev valgt som revisor.Ad 8. Det diskuteredes og fremlagdes 

forskellige forslag til, hvordan der kunne igangsættes flere aktiviteter, der kunne give 

øget udlejning og udvide kendskabet til Audonicon som institution. 

Nedrivning af pavillonen, der tjente til undervisning inden Audonicon blev bygget, 

drøftedes. Der var enighed om, at nedrivning skulle ske senest i løbet af  

2020. 

 

Ad 9. Intet. 

 

Dirigenten takkede for ro og orden ved årsmødet. 

 

Dato: 

 

 

Arne Eld, dirigent 


