
Referat MusikRampen generalforsamling  
Fredag d. 25. feb. 2022 kl. 18.00 på Rampelys, Silkeborg 
Bestyrelsesmedlemmer deltog: Poul Borghus, Jeanett Hvidbjerg Hansen, Helmer Jacobsen, 
Jørn Døssing, Henrik Olsen, Charlotte Munch og Michael Jensen 
Suppleanter deltog: Thomas Barbré og Erik Pedersen 
 
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 2022 
Der uddeles donationer på hver kr. 8.571,00 - der sendes afsted med ønsket om at 
pengene kommer ud at arbejde i lokalområdet - til flg. ansøgere: 
- Værkeriet, Lemming 
- Northfield v. Simon 
- Linå Forsamlinghus Venner 
- Death Hands 
- Cora Rhytmica 
- Isse  
- Gabriel Jacobsen 
- Hajn v. Anthon 
(alle ansøgere får hver lov til at give en en kort begrundelse for ansøgningen) 
 
Derudover doneres honoraret til afholdelse af 2 stk. koncerter på Rampelys i løbet af 
efteråret. De to bands er: 
- Troels Witter Syndrom og Udengrund 

4. Formandens beretning - fremlagt af formand Michael Jensen 
Beretning godkendt af forsamlingen (Se beretning side 2) 

5. Regnskab ved kasserer Poul Borghus 
Vi har i mange år haft en stabil økonomi og det er fortsat i 2021. Dette skyldes at vi 
har fået underskudsdækning af det offentlige. Vi ender med et resultat på 214.000,-. 
Heraf skal ovenstående donationer samt en donation til Rampelys på kr. 80.000 
betales. Pr. dags dato har MusikRampen en egenkapital på kr. 400.000,- samt en 
likviditet på ca. kr. 1.000.000,-. 
 
Lars Weber Carlsen udtrykker tak på Rampelys bestyrelses vegne. 

Regnskabet er godkendt af revisor Susanne Kongsgaard 
Regnskab godkendt af forsamlingen 

6. Fastsættelse af kontingent 2023 
Kontingent på kr. 350,- fortsætter uændret 

7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Henrik Olsen, Jørn Døssing og Michael (Michael er villig til genvalg). 
Michael enstemmigt valgt af forsamlingen 
Bestyrelsen foreslår flg. nye medlemmer: Henrik Jørgensen og Jens Navntoft, som 
får lejlighed til kort at præsentere sig. 
Begge er genvalgt uden afstemning 



9. Valg af suppleanter 
Bestyrelsen foreslår genvalg 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 

11. Eventuelt  
Kristian (medlem) udtrykker tak for bestyrelsen indsats i  musiklivet i Silkeborg 
 
Der bliver spurgt til elevator projektet i Rampelys. Penge og byggetilladelsen er på 
plads. Men licitations materialet kan desværre ikke nå at blive klargjort i år – så 
byggeriet starter tidligst 2023. 

 
Tak til dirigenten for at sørge for god ro og orden 
Silkeborg den 25. feb. 2022 Charlotte Munch 



 
 
Formandens beretning 2022 

 
For ca. et år siden stod jeg her og talte om coronaens påvirking af vores forening. 
Jeg slipper desværre ikke helt for det i år – men jeg håber, at det er sidste gang, at jeg skal 
have covid-19 med i min beretning. 
 
Der skal lyde en særlig tak til bestyrelsen for jeres energiske indsats med at flytte og aflyse 
koncerter – der er trukket store veksler på jer alle – tak for det. 
Vores forening har haft en meget stabil og arbejdsom bestyrelse og vi har ikke haft ret 
mange udskiftninger. Det er derfor en lidt underlig dag – i det Jørn og Henrik har besluttet af 
stoppe i foreningen efter mange års tro tjeneste. Tak for jeres indsats.   
Skal vi ikke lige se Henrik og Jørn – tak for jeres indsats. 
 
Dette betyder så også at vi senere i dag skal have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 
bestyrelsen har fund 2 kandidater til disse poster. Mere om dette senere. 
 
2021 har været 2. år, hvor vi har været involveret i afholdelse af udendørs koncerter i 
Indelukket – i år suppleret med gratis fodboldfest. Sikken et brag og sikken en fest.   
 
Regeringens Covid-19 hjælpepakker har betydet, at Musikrampen økonomisk har haft et 
særdeles godt år – og derfor uddeler vi også ekstraordinært flere tilskud til velgørende 
formål i år. Ser vi fremad, håber jeg, at resten af 2022 bliver et år uden Corona med en 
”normal” koncertaktivitet. 
 
Ultimo 2022 fejrer Musikrampen 10 års jubilæum – vi har igennem nogen tid arbejdet på, 
hvordan det skal markeres – mere om dette senere. 
 
Der skal lyde en stor tak til vores trofaste sponsorer – uden jer var det ikke muligt at drive 
vores forening.  Vi håber I forsat er med i de kommende år. 
 
Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til vores medlemmer – velkommen tilbage til 
koncerter uden restriktioner. 
 
Tak fordi I kom og tak fordi I alle støtter op omkring vores forening og ”Live musikken i 
Silkeborg”. 
 
Venlig hilsen 
Michael Jensen, Formand 
Silkeborg den 25. februar 2022 
 

 


