Optakt til årets Generalforsamling.
Ramsø Musikhus, der nu i 36 år har arrangeret et væld af LIVE koncerter med langt de
fleste koncerter afholdt i Ramsømagle Forsamlingshus lidt udenfor Gadstrup, er
kommet i knibe.
Den siddende bestyrelse har på baggrund af stadigt faldende antal solgte billetter til
de enkelte koncertarrangementer efter lange og mange svære drøftelser valgt at
træde tilbage. Denne beslutning giver muligheden for at nye energiske kræfter kan
træde til og bringe Ramsø Musikhus ind i en ny tidsepoke eller det kan lukke kapitlet
om det levende musikhus med tilholdssted langt ude midt på marken i Ramsømagle
Forsamlingshus.
Ramsø Musikhus har igennem de 36 år bragt mange dejlige og sjove musikoplevelser
ud i nåhøjde, kun få andre steder har man samme mulighed for at være så tæt på de
optrædende kunstnere. Mange kunstnere har fra scenen lagt vægt på dette og
fremhævet det særlige i netop denne intimitet af sjælden karakter. Synd for
lokalområdet at det ikke har været muligt at fastholde et tilstrækkeligt stort antal
betalende gæster og medlemmer til, at vi i den nuværende form ser det muligt at
fortsætte.
En drøm, det ikke har været mulig at realiserer, har været at Ramsø Musikhus skulle
være et musikhus, hvor de uprøvede kræfter fik scenetid og et publikum, der turde
satse på nye og ukendte musikoplevelser. Det virker åbenbart bare ikke når
spillestedet ligger langt fra alfarvej og, hvor det ikke er muligt bare at droppe ind i
forbindelse med en slentretur igennem byen…. Vi har flere gange været først fremme
med navne, der siden blev voldsomt populære men hos os, blev det bare til et par
koncerter med meget få solgte billetter – kan nævne Jacob Dinesen og Folkeklubben.
Bestyrelsen har i den nuværende konstellation siddet i mange år og både kasser,
sekretær og formand har hver især siddet på deres nuværende poster siden 2002.
Nu er der chancen for at sammensætte en helt ny bestyrelse med nye visioner og
drømme. Det er et stort ønske, at der findes gerne yngre og engagerede kræfter, der
har troen og modet på at genoplive Ramsø Musikhus.
Er det noget for dig, er det eneste det kræver, at du er - eller når at blive - medlem af
Ramsø Musikhus. Dette kan du bliver blot ved at tilmelde dig og betale inden d.12.
februar 2019 - se fanen her på hjemmesiden – BLIV MEDLEM.

Der afholdes Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d.12.februar 2019
Denne gang afholdes generalforsamlingen i Kultur Cosmos,
(Mødestedet valgt for at lette tilgængeligheden)
Søndergade 13, 4130 Viby Sj.
Mødet starter kl.19.30
Der vil blive serveret øl/vand og kaffe/the og lidt kage.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetæller.
5. Formanden aflægger beretning.
6. Revideret regnskab forelægges af kasseren til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse (Hele den nuværende bestyrelse afgår. Videreførelse af foreningen kræver
valg af en ny bestyrelse på 5-7 medlemmer)
9. Valg af supl. til bestyrelsen.
10. Valg af revisorer og revisor suppleant.
11. Evt.
Forslag til skal være Formanden i hænde senest d. 04.02.2019

I betragtning af de givne omstændigheder er nuværende medlemskaber forlænget til
marts 2019.
Håber at rigtig mange vil møde op og give deres mening tilkende og at der blandt
vores medlemmer er kræfter der ønsker at føre Musikhuset videre ind i en ny epoke.
På gensyn d.12.februar
På vegne af bestyrelsen Formand Chalotte Skou Hansen

