
Referat	  af	  REPRÆSENTANTSKABSMØDE	  i	  DAOS	  12.	  marts	  2016	  

Østerbrohuset,	  Århusgade	  103,	  København	  Ø.	  

Deltagere:	  

Fra	  styrelsen	  Dina	  Gelfer-‐Jørgensen	  (formand),	  Pia	  Sverdrup	  (kasserer),	  Knud	  Ebbesen	  
(næstformand),	  Louise	  Ømann,	  Agnete	  Andersson,	  Peter	  Schultz,	  Jytte	  Steffensen.	  

Øvrige	  deltagere	  Frank	  Borchorst	  (revisor),	  Lone	  Ebbesen.	  

0. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent.	  
Knud	  Ebbesen	  blev	  valgt	  som	  dirigent,	  og	  han	  konstaterede,	  at	  mødet	  var	  lovligt	  indkaldt.	  
Jytte	  Steffensen	  blev	  valgt	  som	  referent.	  
	  

1. Formandens	  beretning.	  
Dina	  fremhævede	  nogle	  emner	  fra	  sin	  beretning,	  som	  er	  trykt	  i	  årsberetningen	  DAOS	  2015:	  
Der	  har	  indfundet	  sig	  en	  rytme	  med	  2	  instrumentalkurser	  +	  et	  strygerstævne	  om	  året	  –	  alle	  
som	  weekend-‐arrangementer	  –	  foruden	  det	  årlige	  sommerstævne	  af	  en	  uges	  varighed.	  De	  
to	  instrumentalkurser	  arrangeres	  i	  samarbejde	  med	  et	  medlemsorkester,	  og	  DAOS	  
modtager	  gerne	  opfordring	  fra	  orkestre,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  medvirke.	  Sommerstævnet	  
forsøges	  balanceret	  mellem	  tradition	  og	  nye	  tiltag,	  f.eks	  er	  der	  indført	  fællessang	  ved	  
frokosten	  og	  et	  foredrag	  i	  ugens	  løb.	  
Projekterne	  med	  henholdsvis	  koncertlokaler	  i	  København	  og	  graduerede	  noder	  har	  fyldt	  
meget	  i	  årets	  løb,	  ligesom	  også	  samarbejdet	  med	  andre	  organisationer,	  f.eks.	  DAM	  (Dansk	  
Amatørmusik)	  har	  krævet	  opmærksomhed.	  
Årsberetningen	  DAOS	  2015	  kan	  ses	  på	  www.daos.dk.	  
	  
Bemærkninger	  vedrørende	  projekt	  Graduerede	  noder	  kom	  ind	  på	  vanskeligheder	  ved	  at	  få	  
musikskoler	  til	  at	  samarbejde	  med	  amatørorkestrene	  om	  det,	  fordi	  de	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  
lønne	  lærerne	  for	  ekstra	  timer.	  Eller	  fordi	  de	  satser	  mere	  på	  talentudvikling	  end	  på	  de	  
elever,	  som	  kan	  blive	  amatørorkestrenes	  potentielle	  medlemmer.	  DAOS	  vil	  undersøge,	  om	  
der	  kan	  skaffes	  midler	  til	  et	  samarbejde.	  
Formandens	  beretning	  blev	  godkendt.	  
	  

2. Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  for	  2015.	  
Næstformanden	  gennemgik	  det	  fremlagte	  regnskab.	  
Under	  bemærkninger	  blev	  det	  nævnt,	  at	  en	  del	  af	  foreningens	  aktiver	  måske	  med	  fordel	  vil	  
kunne	  anbringes	  anderledes	  end	  nu.	  
Regnskabet	  blev	  godkendt.	  
	  
	  



3. Fastlæggelse	  af	  kontingent	  samt	  fremlæggelse	  af	  budget	  for	  2016.	  
Budgettet	  blev	  godkendt.	  
Styrelsen	  indstillede,at	  kontingentet	  er	  uændret	  i.f.t.	  2015,	  og	  at	  der	  ikke	  kræves	  indskud.	  
Indstillingen	  blev	  vedtaget.	  
	  

4. Godkendelse	  af	  regnskab	  for	  Eivin	  Andersens	  Mindefond.	  
Godkendt.	  Fonden	  betaler	  for	  2	  fripladser	  på	  sommerstævnet	  for	  unge	  deltagere.	  
	  

5. Indkomne	  forslag.	  
Ingen.	  
	  

6. Valg	  af	  ekstraordinære	  medlemmer	  af	  repræsentantskabet.	  
Knud	  Ebbesen	  og	  Pia	  Sverdrup	  valgtes.	  
	  

7. Valg	  af	  styrelsesmedlemmer.	  
På	  valg	  var	  Agnete	  Andersson,	  Knud	  Ebbesen,	  Pia	  Sverdrup	  og	  Susanne	  Østergaard.	  Agnete	  
ønskede	  ikke	  genvalg,	  de	  øvrige	  var	  villige	  til	  genvalg.	  
Valgt	  blev	  Knud	  Ebbesen	  (personligt	  medl.),	  Pia	  Sverdrup	  (personligt	  medl.),	  Susanne	  
Østergaard	  (Amadeus	  Ensemblet)	  og	  Lone	  Ebbesen	  (Midtsjællands	  Kammerorkester).	  
	  

8. Valg	  af	  2	  revisorer	  og	  1	  revisorsuppleant.	  
Lone	  Lindholm	  og	  Frank	  Borchorst	  blev	  genvalgt	  som	  revisorer.	  	  John	  Rosenbaum	  blev	  valgt	  
som	  revisorsuppleant.	  
	  

9. Eventuelt.	  
Formand	  og	  næstformand	  takkede	  Agnete	  for	  hendes	  arbejde	  i	  styrelsen.	  
	  
	  
Ref.:	  Jytte	  S.	  	  
	  	  	  


