Referat af repræsentantskabsmøde i DAOS 13. marts 2022 kl. 13 på Zoom

Til stede: Dina Gelfer-Jørgensen, formand, Knud Ebbesen, næstformand, Louise Broch, sekretær,
Pia Sverdrup, kasserer, Tine Kruse Scharling, bestyrelsesmedlem, Louise Bouquin,
bestyrelsesmedlem, Peder Krabbe, bestyrelsesmedlem. Der var to tilmeldte medlemmer af DAOS,
som ikke dukkede op til mødet.
0. Valg af dirigent og referent
Louise Broch blev valgt som referent.
Knud Ebbesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at vi var
beslutningsdygtige på trods af det ringe fremmøde.
1. Formandens beretning
Dina Gelfer-Jørgensen fremlagde beretningen, som kommer til at ligge på DAOS’ hjemmeside.
Det har været hårdt at skulle igennem corona-perioden. Der er en pulje, man kan søge i
forbindelse med den seneste nedlukning. Hele det musikalske økosystem har været hårdt ramt af
nedlukningerne, og de samarbejder, der er etableret på tværs, er gavnlige i fremtiden. Der har
været klarinetkursus og slagtøjskursus, strygerkursus og unge-arrangement. Sommerstævnet blev
gennemført med testcenter, og koncerterne blev uden publikum og fest fredag aften. Til gengæld
kunne koncerterne streames hjem til forældre og venner. Henrik Goldschmidt og Mogens
Andresen blev udnævnt til æresmedlemmer af DAOS. Dina takkede de fonde, der støtter vores
stævner og projekter.
2. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021
Knud Ebbesen fremlagde det revisorgodkendte regnskab, som vil kunne ses på DAOS’ hjemmeside.
Det blev godkendt.
3. Fremlæggelse af budget for 2022 og foreløbigt budget for 2023
Knud fremlagde det endelige budget for 2022 og budgetforslag for 2023. Det blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent for 2023 samt fremlæggelse af budget for 2023
Det blev vedtaget at fastholde kontingenterne uændrede i 2023.
5. Godkendelse af regnskab for Ejvin Andersens Mindefond 2021
Punktet udgår, da fonden er nedlagt.
6. Forslag. Medlemmer eller medlemsorkestre med forslag, de ønsker behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal sende forslaget elektronisk til formand@daos.dk senest den 27.
februar 2022.
Der var ingen forslag.

7. Evt. valg af ekstraordinære medlemmer til repræsentantskabet
Susanne Østergaard og Louise Bouquin blev valgt til ekstraordinære medlemmer af
repræsentantskabet.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Knud Ebbesen, Lone Ebbesen, Pia Sverdrup, Susanne Østergaard og Louise Bouquin var på valg, de
var alle villige til genvalg. De blev alle genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Frank Borchorst og Lone Lindholm vil gerne stoppe som revisorer efter mange års revision. DAOS
takker dem med en lille erkendtlighed i form af en vingave.
Henriette Cordes og Lars Nielsen er villige til at stille op som revisorer. De blev valgt.
John Rosenbaum stiller igen op som revisorsuppleant, og blev valgt.
10. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
Dirigenten takkede de fremmødte for mødet.
Referent Louise Broch, Nærum den 13. marts 2022.

Referatet godkendt af mødets dirigent:

Knud Ebbesen
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