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HSO Generalforsamling 10.1.2023 
 

1. Valg af dirigent 

Keld Mogensen foreslås og bliver valgt.  
Indkaldelsen til generalforsamling er sendt ud rettidigt d.19.12.2022. 

 

2. Formandens beretning 2020  

Louise fremlægger beretningen, som blev godkendt. 

For første gang i 3 år har vi nu en fysisk generalforsamling. HSO`s aktiviteter i 2021 var ramt af aflysninger, 

men i 2022 har der heldigvis været andre muligheder.  HSO holdt i foråret jubilæumskoncert i hallen (60 års 

jubilæum). Jubilæumskoncerten understregede det HSO også er gjort af – der blev syet et nyt scenetæppe i 

hast, da det gamle var gået til. Der var 330 solgte billetter til koncerten. I foråret var der igen march i 

Skanderborg, da veteranforeningen havde deres traditionsrige fugleskydning. Til byfesten holdt HSO en flot 

koncert og fik hjælp fra mange til at dække div opgaver – tak for det. HSO spillede til Louises runde 

fødselsdag. Det var stort. Efter Malling Bjerg Festival ryddede HSO op ligesom der igen også var oprydning 

efter Smuk Fest. 

I uge 42 var HSO i Wien. Store koncert oplevelser, store sociale oplevelser og mange dejlige oplevelser var 

en stor del af turen, der dog også bød på udfordringer. 

1.søndag i advent havde HSO øvedag med julefrost og efterfølgende march og juletræstænding i byen. 

Julekoncerten blev afholdt helt traditionelt med mange tilhører. 

Efter julekoncerten er der sagt velkommen til Karla, Mynte, Agnes og Ida. 

Næste weekend er der vintertur til Øm Borgen – det er dejligt, at det igen er muligt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.  

Pr.31.12. er der 42 aktive HSO`ere og 6 på orlov. Der har været større udgift og Wienturen i uge 42 kostede 

ca.300.000 kr. Der er blevet syet nye bukser og uniformsjakke. 

HSO lejer fremover trailer – den gamle var for lille og blev ikke brugt. Status for HSO egen kapital ca. 

200.000 kr. 

  

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring. Der er derud over ikke kommet forslag. 

Bestyrelsen har et ønske om vedtægtsændringer, så vedtægterne kommer til at passe med virkeligheden. 

Derud over er bestyrelsen blevet opmærksomme på, at det kan have betydning om en forening drives som en 

støtte forening eller som en forening, der driver orkesteret. Dette har betydning bl.a. i forhold til 

momsfritagelse.  

Medlemmer af HSO er aktive medlemmer af orkesteret og medlemmer på orlov. Medlemmer optages efter 

optagelsesprøve.   

HSO` ere over 18 årige kan ikke være medlemmer af bestyrelsen – der er i stedet en ungebestyrelse. 

Ungebestyrelsesmedlemmer vælges af de andre unge. 
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Skolens ledelse har et ønske om at udtræde af HSO  og ikke stå i vedtægterne. Dette ændres og skolens 

ledelse er fremover ikke en del af bestyrelsen. 

 Aldersgrænsen for at spille i HSO vil være 25 år, hvilket svarer til andre ungdomsorkestres og også 

Musikskolens aldersgrænse. 

 

Vedtægtsændringerne godkendes og vedtages dermed. Se gældende vedtægter på hjemmesiden eller som 

vedhæftning til dette referat. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter på nuværende niveau. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Louise, Heinz og Ulla fra bestyrelsen er på valg. Louise og Ulla ønsker genvalg. De blev valgt.  

2 suppleanter Lone og Marianne er på valg. Lone genopstiller, og blev valgt. Marianne genopstiller ikke.  

Der var indsigelser i forhold til om dem, der genopstiller pr. automatik bliver valgt. Der er ønske om at alle 

stiller op på lige vilkår og der er en opfordring til at den nye bestyrelse forholder sig til dette.  

4 kandidater har meldt sig til de 2 bestyrelsesposter. Der blev holdt afstemning og følgende blev valgt til 

bestyrelsen:  Esben Roulund Andersen og Vivi Skou Andersen. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende møde. 

 

7. Valg af revisor 

Keld Mogensen er på valg, genopstiller og bliver valgt. Kaj Clemmensen blev valgt sidste år. 

 

8. Valg af revisorsuppleant 

Bjarne Bruun genopstiller og bliver valgt. 

 

9. Evt.  

Louise takker Heinz og Marianne for de 4 år i bestyrelsen.  

Louise er glad for det store engagement og opbakning til div aktiviteter, som HSO altid oplever. 

 

Referent Marianne Wedege 


