Referat af Repræsentantskabsmøde MOF
12/3-19
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbende år til
godkendelse.
3. Forelæggelse af skolelederens beretning om undervisningen i det forløbende år.
4. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkommende forslag. Skal sendes til formanden senest 8 dage før mødet.
6. Valg til bestyrelse. På valg er Rita Thuesen og Ole Pedersen.
7. Valg for et år suppleanter til bestyrelsen. På valg er Anne Dyhre og Ulla Wolf.
8. Valg af statsaut. eller reg. revisor. På valg er Viktor A Rasmussen.
9. Eventuel
Til stede: Repræsentanter fra: Gredstedbro Egnskor, Bigband Ribe, Esbjerg Underholdningskor,
Jerne Mandskor, rytmisk fyraftenskor, Aluette, Veteranorkestret, Capstan, Skalakoret, Bramming,
Nordsøpigerne, Brammingkoret, Esbjerg Politiorkester
Ad.1 Valgt til ordstyrer: Ulla Wolff, referent: Poul Phillipsen
Ad 2 Jens fremlagde beretning, se vedlagte bilag 1.
Beretningen godkendt.
Ad 3 Poul la Cour fremlagde beretning, se vedlagte bilag 2.
Til punktet Foyeren i Musikhuset blev drøftet forskellige problemer, bl.a. omkring antallet af
søndage pr. år, opstilling, låsning af indgåede aftaler. Poul la Cour drøfter en løsning med Torben
Seldrup, Musikhusets direktør.
Beretningen godkendt.
Ad 4 Regnskabets revisorpåtegning oplæstes, og alt er OK.
Spørgsmål: hvad betaler de forskellige kor og orkestre til organisationen MOF? Poul svarer,
at man betaler kun for dirigentens løn. Selve MOF drives ved kommunalt tilskud.
Regnskabet godkendt.
Ad. 5 Valg til bestyrelsen: Ole ønsker ikke genvalg. Rita ønsker genvalg. Ulla Wolff og Rita
Thuesen er valgt.
Ad 6 Anne Dyhre og Bent Brødbæk.
Ad 7 Victor Rasmussen er genvalgt.
Ad 8 Evt. Orientering om FORA - journalistens besøg samt fremvisning af selve artiklen.
Medlemslister uddelt til revision og opdatering i korene og orkestrene. Medlemmer kan man
ikke selv slette, derfor afleveres listerne til Poul la Cour. Nye medlemmer opretter man selv via
MOF`s hjemmeside.
Forespørgsel omkring MOF`s deltagelse i Esbjerg Festuge: Festugen vil gerne beholde
Alsangsarrangementet på Torvet. Poul la Cour deltager i møde herom. Det undersøges, om
korene kan få en eftermiddag i Festugens løb. 6 kor svarer bekræftende herpå.
Forespørgsel omkring penge til aflønning af dirigent ved deltagelse i Festugen. Victor redegjorde
for ideen bag alsangstanken.
Poul fra Ribe Bigband orienterede om Spildanskarrangement i forbindelse med Ribe Mandskor i
Seminariesalen i Ribe.
Poul la Cour anmoder om, at man tjekker, at han har de rigtige personer til udsendelse af
meddelelser.
Torben Kloster orienterede om Blæsermusikkens dag og om ansøgningsmulighederne i
Lokalpuljen, Poul orienterede om Esbjerg Brass Bands ansøgninger til lokalpuljen samt de øvrige
puljer, og der er sendt skemaer og forklaringer på ansøgninger ud d.d. til medlemmerne.
10% Puljen blev drøftet, og det opfordres til at tænke kreativt og innovativt omkring brugen af disse
midler.
/Poul Phillipsen

