Hermed fremsendes referat af generalforsamling i Storkøbenhavns Hi-Fi Klub Hvidovre den 23.
maj 2014 kl. 19.00.
Der er kommet mange gode forslag som skal blive en fornøjelse at diskutere.
Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.
Vi starter med en bid brød kl. 18.00.
Dagsordenen er:
a) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Martin. Referent: Søren.
b) Formandens beretning (vedhæftet på sidste side)
Beretningen blev godkendt med akklamation.
c) Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet blev godkendt. Det skal undersøges, om bankgebyrer kan reduceres.
d) Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Der er pt. 22 betalende medlemmer + 5 ikke (endnu) betalende. Bestyrelsen vil vurdere evt.
sletning af ikke-betalende som medlemmer.
Kontingentet blev fastsat til uændret 300 kr. pr. halvår. Der er intet indmeldelsesgebyr.
Klubbens udstyr vil blive fotograferet af hensyn til dokumentation vedr. forsikring.
e) Valg af formand
Torben Bækgård blev valgt med akklamation.
f) Valg af Kasserer
Michael Søby blev genvalgt.
g) Valg af næstformand
Peter Sandberg blev valgt.
h) Valg af webmaster og redaktør
Peter Sandberg blev valgt.
h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bent Mortensen og Sven Palvig blev valgt.
j) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Erlend og Jack blev valgt.

k) Valg af arrangementsudvalg (evt)
Bestyrelsen indtræder som arrangementsudvalg.
l) Indkomne forslag:
1. Martin foreslår at hvert medlem skal deltage i planlægningen af et klub-arrangement per
sæson, og det er naturligvis muligt at dette planlægges sammen med en eller flere af klubbens
øvrige medlemmer. Dette skal gerne være en aktiv hifi/musik klub.
Referat: Forslaget blev trukket til fordel for forslag 5.
2. Peter H. Sandberg foreslår indkøb af kabelsæt – digital, rca og xlr – såldan at klubben har
min. to sæt ens og solide kabler af hver til sammenlignende test. Det blev af bestyrelsen
vedtaget at indkøbe dette.
Referat: Bestyrelsen beslutter indkøb, og der udsendes bestillingsliste inden ordre afgives, så
medlemmerne kan købe til lave portoomkostninger. Desuden indkøbes strømkabel efter
beslutning af bestyrelsen.
Følgende forslag blev stillet til bestyrelsesmødet:
3. Opfordring og indsamling af numre til supplerende cd-sampler opstartes.
Referat: Godkendt, Dennis tager initiativ.
4. Ølkasseregnskab køres separat og når der er et større beløb i overskud, overføres dette til
kassererkassen som ”indtægt øl og vand”.
Referat: Godkendt.
5. Arrangementer styres og initieres af bestyrelsen. Medlemmer suppleret/udfører
arrangementerne. Hver klubaften spørges til initiativer/ideer til nye arrangementer.
Referat: Godkendt.
6. Det bør overvejes om vi skal have nyt webprogram til styring af hjemmesiden.
Referat: Godkendt.
7. Åbne aftner – jævnlige halvleger på klubaftner, hvor det man kan komme og få ”testet” sit
nyindkøb eller sit DIY projekt. Annonceres i god tid.
Referat: Godkendt.
8. Opfordring til hjemmebesøg, hvor man kan få konstruktiv kritik og ”support” til forbedring af
ens hjemmeanlæg/-lyd.
Referat: Godkendt.

9. Hver klubaften afsættes et par minutter til evt. klubnyheder.
Referat: Godkendt.

m) Eventuelt.
Tak til Dennis for den store indsats med at være nøgleholder.
Der efterspørges bud på enkelt program til at redigere hjemmeside. Det nuværende setup er
sandsynligvis overdimensioneret, så det er for kompliceret til vor relativt simple brug.
Det bør overvejes at købe pc til musikafspilning.

Formandens beretning for 2013/14
Det går faktisk ret godt for klubben. Vi har haft tilgang af nye medlemmer og der er masser af
penge på kontoen. Klubbens anlæg fungerer (stort set) og vor aftener bliver afviklet.
På trods af dette er der et kaos bag kulissen op til klubaftenerne. Første halvdel af en sæson
forløber normalt smertefrit. I anden halvdel træder metaltrætheden som regel ind og det har også
været tilfældet i år, selvfølgelig med undtagelser. Det har så været bestyrelsens ansvar at stable
noget på benene hurtigt. Typisk har det været Torben der har skåret igennem. Da det alligevel er
bestyrelsen der ofte træder ind vil vil i år stille det forslag at tage ansvaret tilbage og så søge
inspiration og hjælp blandt de øvrige medlemmer.
Det er ikke det eneste sted hvor der varsler forandringer. Som det måske er blevet bemærket har
jeg været fraværende et par gange og Torben har også været mere synlig. Der har været
ændringer
i mit arbejde og min kone er også begyndt at arbejde i nogle weekender. Det giver ikke meget
plads til klubben. Jeg har besluttet ikke at genopstille denne gang. Jeg har tidligere truet med det
men nu skal det være. Jeg har et øje til nogle andre poster i klubben men det vil være en lettelse
at
at trække førertrøjen af og ikke hele tiden føle at jeg skylder klubben noget. Det har været rigtig
spændende at prøve og mange tak for tilliden.
Når alt det er sagt så ser jeg frem til næste sæson. Jeg håber at vi kan lokke flere ønsker ud af folk
så klubaftenerne bliver baseret på vores interesser og ønsker frem for hvad vi lige har adgang til.
Jo flere input jo bedre. Kom gerne med vilde ideer og lad os prøve dem af sammen.
- Peter Sandberg

