Referat af den ordinære generalforsamling i Storkøbenhavns Hifiklub,
Hvidovre.
03.06.12
Afholdt fredag den 18. maj 2012 i den store sal (Avedøresalen)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr.
5. Valg af formand
6. Valg af Kasserer
7. Valg af næstformand/Redaktør
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10 Valg af webmaster
11.Valg af arrangementsudvalg
12. Indkomne forslag:
1. Niels L (Nilau):
Klubbens pre-amp modificeres således, at den får en højere
indgangsimpedans. Gerne 100kOhm.
Det er en KLUBforstærker, og skal kunne håndtere ALLE kilder.
2. Martin I:
Ændre vedtægterne til at dette er en aktiv HIFI/Musik klub, så
samtlige medlemmer skal mindst 1 g. per år være aktivt deltagende
/ arrangerende til et klub-arrangement efter eget valg.
3. Martin I:
Kvalitets-Banan-stik ønskes købt / monteret på vores Duelund højtt.
kabler
4. Martin I:
Udskiftning af RCA stik på klubbens forforstærker samt tydelig
mærkning af plus/minus samt indgange
13. Eventuelt.

Vi mødtes kl. 18.00 til et dejligt udvalg af højtbelagt smørrebrød og alm.
Hyggesnak – og inkl. jordbærtærte + kaffe. Kl. 19.00 blev generalforsamlingen
indledt – og med 15 stemmeberettigede til stede.
1. Valg af dirigent
Torben blev valgt som dirigent. Indkaldelse er foregået efter vedtægterne, men
regnskab og budget var ikke modtaget af medlemmerne. Reglerne siger
indkaldelse mindst 14 dage før og evt. revideret dagsorden samt regnskab dagen
før.
2. Formandens beretning
Formanden beretter at han pt. har stort fokus på familie- og jobsituationen og
derfor ikke har meget tid og overskud til foreningen – måske der skal ny formand
til? Formandsberetningen opfordrer også til mere fokus på medlemmernes egne
anlæg og forbedringer af samme – frem for på nyerhvervelser til foreningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev gennemgået med følgende bemærkninger:
Stig: Indtægter på kontingent er faldet. Skyldes dette manglende betalinger eller
mindre antal medlemmer? Bør medlemsantallet ikke fremgå af regnskabet? Jack
og andre har modtaget rykkere, så der er blevet rykket for manglende betalinger.
Torben J: Der mangler kommentarer på nogle af tallene og underskrifter.
Nedskrivninger blev nævnt – der bør holdes tilbage på dette punkt (emnet har
været diskuteret tidligere og vi har faktisk diskuteret OPskrivninger).
Rene: Bør restancer ikke tydeligt fremgå?
Regnskab blev godkendt trods mangler.
4. Budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Jens: Hvorfor er der budgetteret med en nedgang i medlemmer?
Det blev besluttet at kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes i kommende
sæson 12/13.
5. Valg af formand
Formanden (Peter H. Sandberg) genvalgt trods forbehold angående
tid/engagement. Martin og Peter vil diskutere en evt. omfordeling af opgaverne
omkring årsskiftet 2012/13.
6. Valg af Kasserer
Søby genvalgt in absentia.
7. Valg af næstformand/Redaktør
Næstformand: Martin Ibenhard
Redaktørteam; Torben Bækgård, Martin Ibenhard, Peter H. Sandberg.

(Det blev aftalt at se på layout senere).
8. Valg af 2 suppleanter
Bent Mortensen & Jens Gregersen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Erlend: Revisor, Jack: Revisorsuppleant.
10. Valg af webmaster
Dennis P. er ny webmagiker. Stig som tilbageholdende backup.
11. Valg af arrangementsudvalg
Christian Belling og Dennis P. er koordinerende arrangementsudvalg – og
uddelegerer arrangement af de enkelte klubaftner til frivillige medlemmer.
Frivillige: Rudi, Torben Bækgård, Torben J, Stig, Sven, Jack, Max, Erlend, Jens,
Martin, Peter.
12. Indkomne forslag:
1) Nilau: Klubbens pre-amp modificeres til højere indgangsimpedans
Erlend: Forforstærkeren har en indgangsimpedans på ca. 25 kohm. Han foreslår
at vi laver en indgang med højere impedans til specielle situationer. Det kræver en
buffer. Stig meldte sig som frivillig til at finde Hifi og Elektroniks gamle superbufferartikel. Der indhentes inspiration samt et pris-overslag.
Belling: Rørgrej og lignende kræver forberedelse. Hvis man laver et arrangement
hvor der kræves særligt udstyr, må det forventes at man medbringer det
nødvendige eller på anden måde giver de bedste forhold.
(2) Martin I: Ændre vedtægterne til at dette er en aktiv HIFI/Musik klub
Peter: Lad os prøve den frivillige metode først. Mange har allerede meldt sig.
Jack: Hvad med pengene fra de passive medlemmer hvis de melder sig ud?
Martin: Det ville være en måde at forvente noget tilbage fra folk, der kræver meget
- uden at de selv synes at de skal yde.
Forslaget blev ikke vedtaget
3) Martin I: Kvalitetsbananstik på vores Duelund højttalerkabler
Forslaget blev godkendt. Jens foreslog at vi også investerer i en banan-spade
overgang til når det er påkrævet. Torben Bækgård ville gerne lodde.
4) Martin I: Udskiftning af rca-stik på forforstærker samt opmærkning
Forslaget blev overgivet til bestyrelsen som har bemyndigelse til at investere op til
dkr. 8000. Erlend foreslog, at i dette prisleje kunne vi lige så godt teste hans
nyeste pre (selvfølgelig). Bøsningerne skal forstærkes, det ligger fast.

13. Eventuelt
Rudi: Kan fasen vendes på klubbens forforstærker? Erlend: ja
Jack: Kan juleafslutningen flyttes? Torben J: nix. Salen er booket et år i forvejen.
Juleafslutningen ligger i år den 7. dec. 2012.
Torben J. gav en kort status på lokalesituationen, som stadig er åben. Det skulle
dog ligge fast at vi er blevet lovet et nyt lokale hvis det nuværende nedlægges. Vi
kan dog blive i min. 1 år før der sker ændringer.
Jens: Opfordrer til fælles ture/kørelejlighed til hifiarrangementer i EU. Der
opfordres til at reklamere/indsætte tidspunkter i Lytteposten/hjemmesiden.
Martin: Flere medlemmer har efterspurgt en anden dag end fredage
til vore klubarr. - dette er desværre ikke muligt, idet der er rift om lokalet/erne
på øvrige hverdage.

