
Referat MusikRampen generalforsamling  
Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 18.00 på Rampelys, Silkeborg 
Bestyrelsesmedlemmer deltog: Helmer Nørregård Jakobsen, Jeanett Hvidbjerg Hansen, Jørn 
Døssing, Henrik Olsen, Charlotte Munch og Poul Borghus 
Suppleanter deltog: Erik Pedersen og Thomas Barbré 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Velkommen v/formand Michael Jensen  

2. Valg af dirigent og referent  
Dirigent: John Christiansen 
Referent: Charlotte Munch 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

3. Donationer 2020 
Følgende ansøgninger er valgt ud af i alt 11 ansøgninger – ud fra kriteriet om at 
støtte almennyttige formål i lokalområdet. De modtager hver kr. 5.000,-.  
Hver af de fremmødte modtagere får lejlighed til en kort præsentation af sig selv: 
• Anton (13 år) Bregendorf vedr. ”En ung musikalsk ildsjæl” 
• Silkeborg Folk Club vedr. Folk Fest 2020 
• Sofie Liv vedr. indspilning og mixning af musikudgivelse 
• Rambla Get Down 2020 v. Sofie Madsen og Oscar O’Shea 
• Opstart af øvefællesskab på Skolegade v. Jacob Kehlet Pallesen 
 
Derudover ydes tilskud til: 
• En rampe til Kedelhuset (kr. 9.000,-) v. Johannes Konstantin 
• Bindslevs Palads vedr. afvikling 4 koncerter (4 x kr. 5.000,-) v. Anders Fisker og 
Rasmus Sitarz 

4. Formandens beretning - fremlagt af Michael Jensen 
Beretning godkendt af forsamlingen (beretningen kan læses herunder) 

5. Regnskab v/kasserer Poul Borghus 
Omsætningsrekord i 2020, da vi aldrig tidligere har holdt så mange koncerter. 
På trodst af at vi får et underskud 2019 - har vi i samlet doneret i alt kr. 220.000 væk  
– og det har vi tillad os, fordi vi stadig har en pæn likviditet og egenkapital. 
Regnskabet er godkendt af revisor Susanne Kongsgaard 
Regnskab godkendt af forsamlingen (kan downloades på MusikRampen.dk) 

6. Fastsættelse af kontingent 2020 
Kontingent på kr. 350,- fortsætter uændret 

7. Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke indkommet nogen forslag  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Henrik Olsen, Jørn Døssing og Michael Jensen. Alle er villige til genvalg 
og enstemmigt valgt af forsamlingen 

9. Valg af suppleanter 
Bestyrelsen foreslår valg af Thomas Barbré og Erik Pedersen 
Forsamlingen godkender valget 

10. Valg af revisorer 
Susanne Kongsgaard er villig til genvalg som revisor. 
Som suppleant er Jette Sæderup Nielsen valgt  
Godkendt af forsamlingen 

https://www.facebook.com/SofieTruong?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBIyhC2AWoZsZUVGJiBMPi9qSGsAn2bPI77nHYcNWuLZk0H9M76WyIaTsNKMgbC56dNjQZJXpKiDmaD&hc_ref=ARSqkkFVCTpZ4pjTRjOpmyNUUujqbTK_BPX6ryaOyq0mGtQi7YxqC7n7UX9YBcd3d0Q&ref=nf_target


11. Eventuelt  
Et trofast medlem Kristian Mortensen - siger tak til bestyrelsen og vores tilbud 
”Rampelys bringer ud” ! 
 
John Christiansen siger på Rampelys bestyrelses vegne tak for tilskuddet på kr. 
200.000,- til Elevatorfonden - og briefer – sammen med Michael Jensen - 
forsamlingen på status på projektet.  
 
Og vi siger tak til dirigenten for god ro og orden ! 

Silkeborg den 1. februar 2020 Charlotte Munch 
 



Generalforsamling 01.02.2020 i foreningen 

Musikrampen.dk 

 

 

2019 var endnu et godt år for vores musikforening. 

 

Her lidt statements vedr. 2019: 

- Vi har haft 41 kunstnere til at spille ved vores koncerter og heraf har flere afholdt mere end en 

koncert. 

- Vi har igen haft 4 koncerter rundt omkring i kommunen. Dette gentages i 2020 og kommer også på 

kalenderen i 2021.   

- Det ser nu ud til at Den gl. biograf i Kjellerup er selvkørende og at de kan selv – tillykke og held og 

lykke med koncerterne i 2020. 

- Vi har solgt billetter for mere end kr. 1.600.000 – ny rekord 

- Vi har haft næsten 10.000 gæster til vores koncerter i 2019 – ny rekord 

- Historisk antal udsolgte koncerter (evt. hvor mange) – ny rekord 

- Overskud (skal der ikke stå underskud) for 2019 blev kr. 133.000 - og før donationer kr. 220.000 

- På trods af underskud har vi stadig en egenkapital på kr. 388.000 

- Vores forening har også været involveret i ”elevatorudvalget på Rampelys” – og faktisk har vi 

doneret kr. 200.000 til formålet. Senest har Silkeborg kommune bevilget 50% af udgifterne til en 

elevator på Rampelys - så håber vi at resten af pengene kan findes i fonde, virksomheder mv.  

Det er ikke Musikrampens intention at puge penge sammen – så selv om 2019 gav et underskud, så vil jeg 

samlet set betegne året 2019 som endnu et succes år.  

Der skal også lyde en tak til Rampelys, Kedelhuset, Jysk Musikteater og Mariehøj Kirke fordi vi måtte 

benytte jeres lokaler til vores koncerter. 

En forening kan ikke drives uden medlemmer - uden frivillige - og uden en bestyrelse.  Det skal fremhæves, 

at alle som er involveret i foreningen - om det så er som bartender, slæbe instrumenter, koncertansvarlig 

eller bestyrelsesmedlem - så udføres alt arbejde med udgangspunkt i kærligheden til livemusikken. 

Tak til jer alle fordi i støtter op om vores forening og Silkeborg’s kulturliv. 

Sidst men ikke mindst så skal der lyde en tak til Statens Kunstfond, Silkeborg Kommune og vore sponsorer. 

Uden jer var det ikke muligt for os at gennemføre de ca. 40 koncerter som vi har for vane at arrangere. 

Tak for ordet og tak fordi i kom.  

   www.musikrampen.dk 

   Michael Jensen 

   Formand 

http://www.musikrampen.dk/

