
Generalforsamling i B'Sharp den 5. marts 2022 

– REFERAT

Pkt. 1. Dirigent:  
Leif Rytter valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

Pkt. 2. Referent:  
Peter Lodahl valgt. 

Pkt. 3. Formandens beretning.  
Formand Charlie Tambaur så tilbage på et 2021, hvor foreningens drift gik op og ned på 
grund af coronaen. Det blev således kun til to koncerter i foråret, mens det lykkedes at få 
”fuld plade” i efteråret med seks koncerter, som dog ikke formåede at trække så mange 
tilhørere som tidligere, ligesom medlemstallet faldt gennem året. Der kommer dog mange 
igen nu, og bestyrelsen er overbevist om, at man hurtigt er tilbage i samme form som før 
coronaen. 
Charlie fremhævede blues-torsdags-aftenen ved Riverboat, hvor de 500 billetter hurtigt blev 
udsolgt. B’Sharp var medarrangør, og man ser frem mod et tilsvarende arrangement på Torvet 
ved Riverboat 2022. 
Ved årsskiftet overgik B’Sharp til et nyt netbilletsystem, YourTicket. Det har været en stor 
succes, da både B’Sharp og billetkøberne har fået bedre service. Blandt andet er det nu muligt 
at blive medlem via YourTicket og dermed få billetten til medlemspris fra første færd. Den 
funktion har samtidig lettet arbejdet for Thomas, der er B’Sharps ansvarlige for 
medlemskartoteket. 
Elevatoren på Rampelys har været et fast emne i formandsberetningerne gennem mange år, 
og desværre må der nok gå endnu et år, inden generalforsamlingen kan sætte flueben ved den 
opgave. Med indsamlingen af 2,5 mio. kroner er det finansielle på plads, men alligevel lyder 
planen lige nu på, at arbejdet først kan påbegyndes i maj 2023, så elevatoren kan tages i brug i 
september 2023. 
Kedelhuset er et godt sted for de B’Sharp koncerter, der er for store til Rampelys’ rammer, 
sagde Charlie, som også nævnte de projekter, der i årets løb har nydt godt af økonomisk støtte 
fra foreningen: ’Bluesaftenen ved Riverboat’ 5000 kr., ’Big Creek Slim’ 5250 kr., ’Noget 
Bedre’ 5000 kr. og endelig anskaffelsen af nyt orgel og elklaver på Rampelys, som fik 20.000 
kr. med på vejen. 
Charlie rettede til sidst en stor tak til B'sharps samarbejdspartnere, hjælpere og sponsorer. Der 
er siden sidst kommet endnu en sponsor i flokken, og Charlie benyttede lejligheden til at gøre 
opmærksom på, at der godt kan bruges et par frivillige mere i den gruppe, der sørger for, at 
koncerterne afvikles så godt som de gør, hver gang B’Sharp står bag en koncert. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4. Regnskab.  
Kasserer Berit Lund gennemgik det omdelte regnskab. Indtægterne var på 406.220 kr., og 
med udgifterne betalt blev overskuddet på 4.375 kr. Foreningens egenkapital udgør nu 
496.328 kr.  
B’Sharp er altså fortsat økonomisk godt klædt på.  
Fra salen kom enkelte spørgsmål, kommentarer og forslag til, hvad foreningen har tænkt sig 
at gøre med formuen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 5. Indkomne forslag 
Ingen 




