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REFERAT af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 20161201, Mødecenter Odense, 
5000 Odense C. 
 
Til stede fra DAOS styrelsen: Dina Gelfer-Jørgensen (formand), Knud Ebbesen (næstformand), Pia 
Sverdrup (kasserer), Louise Ømann og Jytte Steffensen. 
 
Øvrige deltagere: Morten Frøsig (Forårsfilharmonikerne). 
 

1. Valg af dirigent. 
Morten Frøsig blev valgt. Han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og gav ordet til 
formanden. 
 

2. Orientering om hvordan DAOS arbejder efter nedlæggelsen af sekretariatet i DAM. 
Formanden meddelte, at en ny medlemsdatabase er på trapperne, at DAOS har ansat en 
sekretær på deltid, Peter Jessen Lundorf, som skal tage sig af medlemsregistrering, bogføring 
og regnskab, samt at administrationen i øvrigt søges forenklet mest muligt. Der er søgt midler 
til administrationen, og et beløb mindre end ansøgt er modtaget. 
 
Musikkurset for unge på Vesterlund Efterskole fortsætter i et samarbejde mellem DAOS, 
DAO og Musik & Ungdom; den praktiske ledelse af kurset varetages fortsat af instruktørerne 
Per Jensen og Birgit Svendsen, medens Thorkild Dalsgaard stopper i ledelsen. 
 
Dirigentkurserne i DAM’s regi fortsættes af  DAOS og DAO i samarbejde med Danske 
Orkesterdirigenter; der foregår p.t. forhandlinger herom, men de allerede planlagte kurser i 
foråret 2017 bliver gennemført. 
 
Musikmagasinet er netop udkommet med det sidste nummer i den hidtidige form; bladets 
eventuelle fremtid er uafklaret. DAOS vil indtil videre opretholde kontakten til medlemmerne 
via nyhedsbreve og som noget nyt afholde regionsvise møder med medlemsorkestrene. 
Der foregår undersøgelse af mulighederne for at oprette en ny fælles organisation for 
amatørmusik inden for alle musikgenrer. 
 
Næstformanden omtalte et nyt faktureringssystem, samt at kopiering af alt materiale til 
sommerstævnet vil kunne foretages af nodearkivaren. Arbejdet med pakning af kuverter til 
stævnet, som hidtil blev foretaget af sekretariatet, vil vi forsøge at finde en løsning på. 
 

3. Forslag fra styrelsen om ændring af medlemsstrukturen i DAOS, samt fastlæggelse af 
kontingent for 2017. 
Den udsendte indstilling fra styrelsen blev vedtaget. Kontingentet for orkestre er således for 
2017 uændret 50 kr. pr. orkestermedlem, dog minimum 400 kr. og maksimum 2.500 kr.  
Kontingent for personlige medlemmer for 2017 er 200 kr., dog kun 50 kr. for personer, der 
betaler orkesterkontingent i et DAOS-medlemsorkester. Personlige medlemmer får rabat på 
deltagerprisen for DAOS’ stævner og kurser. 
 
Efter spørgsmål fra Morten Frøsig blev det fastslået, at projektorkestre, der f.eks. kun mødes 
en gang årligt, har de deltagende musikere som medlemmer det pågældende år. 
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4. Eventuelt. 

Intet.  Dirigenten takkede for god ro og orden.                                          Ref.: Jytte Steffensen     
 
  
 

 
 
 
	   


