Repræsentantskabsmøde i DAOS den 11. april 2015 kl. 14.00
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
Referat
0.
Valg af dirigent.
Knud Ebbesen blev valgt.
Knud konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt med lovlig varsel.
Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen, som blev godkendt.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig.
1.

Formandens beretning.
Dina Gelfer-Jørgensen gennemgik beretningen og kom bl.a. ind på:
Kurser.
Her omtalte Dina sommerstævnet på Askov højskole, som er vores største kursus, instrumentalkurser, som afholdes rundt om i landet og strygerstævnet i Helsingør. Dina
fortalte lidt om de forskellige kurser og konstaterede, at der er stor tilfredshed med alle
kurser og de vil blive arrangeret i de kommende år.
Projekter:
Dina omtalte projektet vedr. gradueret nodemateriale. Projektet er godt i gang og følgende orkestre deltager i projektet: Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester, Århus strygerensemble og Nordsjællands Sinfonia. Mette Hanskov bearbejder nodemateriale til
de 3 orkestre. Nodematerialet afprøves, for hvert orkester, en lørdag i efteråret fra
kl.10-16, hvor Mette Hanskov vil dirigere orkestret. Herefter vil orkestermedlemmerne
vurdere, hvordan projektet har forløbet. Yderligere skal 2 orkestre på sommerstævnet
spille med graduerede nodemateriale. Det er orkestret som spiller Brahms symfoni nr.
4 og orkestret, som spiller Beethoven symfoni nr. 8.
Herefter kom Dina ind på projektet vedr. etablering af et ”amatørmusikkens hus” i én
af de lukkede kirker i København. DAOS tog initiativ til projektet, som nu føres videre
af Musisk Center Danmark, der i forvejen driver Musisk Center Askov. Der er nedsat
en projektgruppe omkring projektet, hvor DAOS er repræsenteret med 2 medlemmer.
Desuden er Susanne Østergaard medlem af bestyrelsen for Musisk Center Danmark.
Ny hjemmeside:
DAOS hjemmeside er blevet relanceret efter en gennemgribende opdatering.
Det er blevet en meget flot hjemmeside, som bl.a. skal sikre en bedre information til
vores medlemmer.
Herefter kom Dina ind på samarbejdet med Amatørernes Kunst og Kultur Samråd,
AKKS, og Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS. Der har i 2014 væres gennemført
en række analyser og spørgeskemaundersøgelser. Formålet med undersøgelserne er
at sikre en grundlæggende viden om amatørkulturområdet.
Dansk Amatør Musik, DAM, er en af DAOS centrale samarbejdspartnere.
Dina fortalte om samarbejdet og repræsentantskabsmødet, som blev afholdt i maj
måned. DAM udgiver bladet ”Musikmagasinet”, som alle medlemsorkestre samt personlige medlemmer modtager.
Dina fortalte om et positivt samarbejde med den nordiske forening NOMU.
Dina kom kort ind på Nodearkivet. I det store arkiv findes knap 3.000 orkesterværker,
ca. 2.500 kammermusikværker og 800 værker for salonorkester.

2.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014.
Knud fremlagde regnskabet og nævnte bl.a. at der har været lidt underskud på sommerstævnet. En af årsagerne er, at der var færre værelser på Askov end i 2013 og
der var mange unge mennesker med på stævnet 2014. De unge betaler lidt under den
direkte udgift til højskolen og bidrager derfor ikke til de øvrige stævneomkostninger.
Nodearkivet havde givet et mindre underskud end forventet.
Knud fortalte om økonomien i projektet vedr. graduerede noder.
DAOS egenkapital er på kr.170.000.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskab for Ejvind Andersens Fond blev godkendt.
Dina kunne fortælle, at rykkergebyrerne fra sommerstævnet i 2014 er indgået i fonden, og at der derfor er blevet uddelt et ekstra legat til sommerstævnet i 2015.
3.
Fastlæggelse af kontingent samt fremlæggelse af budget for 2015
Knud fremlagde budgettet. Der blev fremlagt projektbudget for 2 weekendstævner og
sommerstævnet.
Kontingentet forbliver uændret.
4.
Forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5.
Evt. valg af ekstraordinære medlemmer til repræsentantskabet
Jytte Steffensen og Peter Schultz blev valgt til repræsentantskabet.
6.
Valg af styrelsesmedlemmer:
Agnete Andersson blev genvalgt for
1 år
Dina Gelfer-Jørgensen blev genvalgt for 2 år
Jytte Steffensen blev genvalgt for
2 år
Peter Schultz blev genvalgt for
2 år
Louise Ømann, nyt styrelsesmedlem, blev valgt for 2 år
Følgende var ikke på valg:
Knud Ebbesen
Susanne Østergaard
Pia Sverdrup-Jensen
Charlotte Truelsen Falk ønskede at udtræde af styrelsen.
7.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Lone Tvermoes og Frank Borchorst blev genvalgt.
Torben Beck Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
8.
Under eventuelt fortalte Agnete lidt om kirkeprojektet forløb og hvilke tanker man havde gjort sig om andre lokaler, som kunne bruges.
Dina sluttede repræsentantskabesmødet med at takke for god ro og orden og ønskede Louise
Ømann velkommen i styrelsen.

Referent: Pia

