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      April 2014 
 
Referat af generalforsamling afholdt torsdag d. 24. april 2014 kl. 17 – 19. 
(fremmødte: Jan Knus, Peter Deleuran, Helge Haahr, Ole Eistrup, Jens Ole Aaris, 
H.C.Lund, Jens Bak, Birger Andersen, Per Krogager, (3 afbud) 

 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af beretning og årsrapport 2013, herunder budget 2014.  
4. Forslag om at ”foreningsgøre” selskabet.  
5. Vedtagelse af redaktionelle rettelser af vedtægterne. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af ekstern revisor og intern bilagsgransker. 
8. Diskussion af fremtidige aktiviteter. 
9. Eventuelt. 

 
 

ad 1) De 9 fremmødte valgte Jens Ole Aaris som dirigent, som kunne konstatere at 
generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægternes punkter og derfor var 
beslutningsdygtig. Referent: Per Krogager Andersen. 
Punkter til eventuelt: Brug af selskabets lokaler 2. salen i forhuset. 
 
ad 2) Bestyrelsens ved H.C. opsummerede den skriftlige beretning.  
-Backstage kører nu bedre efter en omorganisering og har betalt husleje siden 1. februar. 
Bestyrelsen har opsagt lokalerne i Mejlgade 51 som effektueres pr. 30.6.14. Vi har i 
forbindelse med vores fremtidige beslutninger om et spillested på matriklen været i kontakt 
med musikmiljøets organisationer og centrale personer i musikmiljøet. 
-Bestyrelsen har efterkommet revisors ønske om en kontrollerende instans ved at lade Leo 
Andersen være intern gransker af bilag og bogføringsprincipper. 
-Maling af forhus er stadig ikke løst men arkitekt og håndværkere arbejder på sagen. 
-De foredrag der blev løbet i gang sidste år mener bestyrelsen skal fortsætte og måske 
udvides i omfang (bahandling af punkt 8 blev taget her, se ad 8) for referat) 
-Veteranselskabet havde ført en hensygnende tilværelse mod alles ønsker og forhåbninger. 
 
Per fortsatte med gennemgang af regnskaber og budgetter. To store poster som væsentligt 
forrykker et normalregnskab for Fronthuset blev diskuteret:  
-Hensættelser til tab på spillestedet. De regionale spillesteders rolle blev diskuteret og 
Fronthusets tilskud (accept af manglende huslejebetaling og hensættelse til tab på 
Backstage) til endnu et spillested som måske ødelagde mulighederne for at andre private 
spillesteder kunne overleve.  
-Omkostningerne ved det sprængte vandrør består primært af betaling for vand, der er løbet 
ud i jorden. Her var der en opfordring til at der blev installeret elektronisk 
overvågning/styring af ledningsbårne ressourcer. 
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Budgettet blev gennemgået med konstatering af at indtægterne falder af to grunde: a) et af 
telefonselskaberne fjerne deres udstyr 2) Backstages husleje falder fordi de ikke længere 
skal betale for Mejlgade 51 lokaler. Udgifterne formodes at falde som følge af, at vi ikke 
forventer endnu ”en vandskade” samt at hensættelserne til tab på lejer forhåbentlig 
forsvinder. 
 
ad 3) Generalforsamlingen godkendte årsrapport, bestyrelsens beretning og budget 2014. 
 
ad 4) Generalforsamlingen diskuterede foreningsgørelse af Andelsselskabet  Mejlgade 53 
a.m.b.a. Der var som på tidligere møde om emnet stor tilslutning til at rekonstruere 
medlemfsortegnelsen, få sikret værdierne og startet et ”generationsskifte”. 
Generalforsamlingen bifaldt at den juridiske assistance til forandringerne var sikret og at det 
konkrete arbejde nu kunne gå gang. Det første der ville ske var nedsættelse af en gruppe til 
at rekonstruere andelshaverlisten således at legitimiteten af de efterfølgende beslutninger 
ville være sikret. Her var flere navne i spil. Det blev besluttet at sammensætningen skulle 
afspejle bredden i frontorganiseringen i 70’erne. 
 
ad 5) De redaktionelle rettelser af vedtægterne blev godkendt. 
 
ad 6) Til Bestyrelsen genvalgtes: H.C. Lund, Jan Lyck, Jens Bak, Steffen Hartje og Birger 
Andersen. 
 
ad 7) Revisionsfirmaet Abel og Jørgensen genvalgtes. Leo Andersen blev valgt til ”intern 
gransker”. 
 
Ad 8) Peter Deleuran var færdig med indsamling af det historiske materiale som kunne lade 
sig gøre at få frem i denne omgang. Flere arkiver ligger fortsat hos flere navngivne 
privatpersoner og ønsket er på et senere tidspunkt at fortsætte registreringsarbejdet. Peter 
mente at Per havde forkludret informationer til og fra bestyrelsen angående forskellige ting 
bl.a. tidspunktet for en dato til præsentation af de nye fund af materialer fra Fronthusets 
historie. Datoen blev fastlagt til 13. september 2014, kl 12.00 til 18.00 med efterfølgende 
spisning og musik.  
 
ad 9) Brugen af 2. salen i forhuset blev diskuteret og der var en generel opfordring til 
bestyrelsen om at lade jungletrommerne gå i Mejlgadekvarteret (og andre steder) om at folk 
kunne bruge 2. salen til møder og arrangementer. Man fandt at det var frås at lade et sådant 
lokale stå ubrugt. Betalingen kunne være det, en rengøring ville koste. 

 
 
Således refereret ultimo april 2014 
 
 
PKA/Jens Ole Aaris 


