Generalforsamling i www.musikrampen.dk fredag, den 16. Januar 2015 på Rampelys.
Velkommen til Musikrampens 2. ordinære generalforsamling.
Første år i Musikrampen afholdt vi en masse gode, og velbesøgte koncerter, og dette betød at vi kom
ud af første drifts år med lidt kapital i ryggen. Faktisk gik første år så godt at vi måtte melde udsolgt til
flere koncerter. I 2013 præsenterede vi et overskud på kr. 117.270 i foreningens 1. regnskabsår.
Pengene på bankbogen, har givet os den nødvendige kapital til at komme godt fra start i et travlt 2014.
Der blev afholdt 12 koncerter i foråret og 13 koncerter i efteråret.
Forår 2014
Die Herren
31. januar
D-A-D
12. februar
Folkeklubben
21. februar
NOAH + support
13. marts
Rosa fra Rouladegade (Musikhuset)15. marts
Peter Ingemann (foredrag) 19. marts
Led Zeppelin Jam
22. marts
Marie Frank
28. marts
Peter og de andre kopier
(80’eren)
4. april (Aflyst)
Panamah + support
9. april
Caroline Henderson
11. april
Rasmus Lyberth
25. april
Brian Lykke og Frank Ziaynak 26. april

Efterår 2014
Michael Learns To Rock
1. august
Folk festival
12. september
Søren Huss (Mariehøj kirke) 14. september
Marie Bergman
27. september
Sko & Torp (80’eren)
3. oktober
Søs Fenger
10. oktober
Zididada
25. oktober
The White Album
1. november
Sing Sing Sing
15. november
Monrad & Rislund
(Musikhuset)
28. november
Tim Christensen (Musikhuset)29. november
Basix (Mariehøj kirke)
9. december
Julerock på Rampelys
25. december

Vi er stolte af koncertprogrammet for 2014.
At afholde så mange koncerter er ikke muligt uden:
-

Vores sponsorer som er:
Den Gyldne Hest, Linak A/S, Midtjyllands Avis, Fliseforum ApS, Diskotek 80’eren, Øgaard
Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS, ABC Pavilloner A/S samt en anonym guldsponsor”.
Tak for jeres økonomiske støtte i 2014. ”Støt vore sponsorer, de støtter os”.
I 2015 kan vi sige velkommen til endnu en sponsor, Restaurant La Casita.
Driver du, eller kender du en virksomhed, som du mener, kunne være emne som sponsor, så tag
kontakt til undertegnede - der er plads til flere.

-

Tak til bestyrelsen for Rampelys og jeres lydfolk. Tak for hjælpen og tak for lån af Rampelys. Vi ser
frem til et forsat at komme på Rampelys.

-

Tak til vores frivillige hjælpere og alle vores medlemmer, uden jer - var vi her slet ikke.

-

En sidste tak til bestyrelsen for Musikrampen.
Tak for jeres gode humør og jeres frivillige indsats. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med jer i 2014, og jeg ser frem til et forsat godt samarbejde i 2015.
Der skal også lyde en tak til vores frivillige revisor Mogens B. Jensen, tak for god sparring og
veludført arbejde.
Det gode samarbejde leder mig hen til - at vi i aften skal sige farvel til Keld Dixen.
Keld har været med til at starte foreningen, og han har fungeret som vores kasserer.
Mange tak for den store indsats Kjeld.
Keld præsenterer om lidt regnskabet for 2014. Men jeg kan allerede nu afsløre, at det er gået godt
i 2014, ja faktisk så godt at vi har valgt at yde støtte til:
-

Mariehøj Kirke med kr. 5.000 til et Carl Nielsen projekt.

Silkeborg festivalen ”Noget Bedre” med kr. 10.000 til gennemførsel af 2015 koncerter på
plænen i Indelukket.
Vi siger held og lykke med jeres arrangementer.
2014 var også året hvor Silkeborg Kommune købte Kedelhuset på Papirfabrikken.
Vi glæder os til at høre mere om kommunens planer med Kedelhuset og om mulighederne for at
afholde koncerter i dernede.
Året 2014 er nu historie, og vi skriver 2015. Allerede nu er der booket 14 koncerter i foråret 2015
og 4 koncerter til efteråret 2015 og der kommer flere til.
Husk at musik skal høres Live, vi ses til vore koncerter i 2015.

Silkeborg, den 16. Januar 2015

Michael Jensen
Formand Musikrampen

