
Referat fra generalforsamling i B’Sharp, 9.5.2021

1. Valg af dirigent: Kjeld Loftager

2. Valg af referent: Lene Schurmann

3. Formandens beretning:
Det har været et skidt år for B’Sharp og musikbranchen i det hele taget.
2020 startede dog som et fantastisk år. I januar med jubilæumsreception og
jubilæumskoncert med Thorbjørn Risager og Big O & The Blue Quarters, hvor alt var
udsolgt.

Det var planlagt at lave 15 koncerter i 2020, men p.g.a. Coronakrisen blev 9 allerede
bestilte koncerter aflyst eller flyttet. Vi nåede dog 2 koncerter mere, inden alt lukkede ned,
nemlig Blues Jam med Chris Grey og koncert med Johnny Rawls (USA).

Vi lavede en streaming koncert med Martin Blom og Side Trackers i maj, som gik rigtig fint,
vi fik samlet 7.000 kr ind på en time.
I november holdt vi en koncert i Kedelhuset med Walter Trout og dansk band.

Desværre var vi nødt til at aflyse koncerten med John Primer. Koncerten skulle have været
en del af hans Europaturne. Han nåede til Belgien og måtte flyve tilbage til USA igen
samme dag og mistede 100.000 kr. på hans aflyste turne. B’Sharp sendte alligevel et
honorar til ham på 10.000 kr, og håber så, at han vil komme en anden gang.

B’Sharp mistede, som alle foreninger i Silkeborg, mange medlemmer i 2020.
Forhåbentligt er Coronakrisen snart ovre, så vi kan få lov til at sidde ved borde, og få det
gamle Rampelys igen!

M.h.t. etablering af elevator, så skal der først laves en brandteknisk undersøgelse af hele
huset. Elevatorprojektet kan derfor først starte næste år i maj-juni (hvor Rampelys ligger
stille). Der mangler penge til projektet, omkring 200.000. Foundraising har givet 900.000,
B’Sharp vil give 100.000. Elevator var allerede på dagsordenen for 20 år siden, men
dengang ville kommunen ikke gå ind i det. For 5 år siden blev projektet så igen startet op,
nu med kommunalt støtte.

Vi har besluttet at bruge halvdelen af vores kapital til et stort navn, det kunne fx være
Robert Cray.

M.h.t. betaling af medlemskort og billetter, skal dette fremover foretages via netbank. Man
får så medlemskortet udleveret ved indgangen. Medlemskort koster 300 kr, for
pensionister 150 kr (det overvejes at sætte det op).

Vi efterlyser unge som medlemmer samt i bestyrelsen.
Vi vil få oparbejdet mobilpay i løbet af sommeren, men kun i baren.
Vi er meget glade for vore sponsorer, som også har støttet B’Sharp under krisen, selvom
nogen sikkert har siddet hårdt i det økonomisk.
Formanden takker bestyrelsen, publikum, personalet og sponsorerne.



4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Coronakrisen har påvirket regnskabet, både indtægter og udgifter.
Vi budgetterede med et underskud på 55.000, men det blev 80.000.
Egenkapitalen ser dog stadig godt ud.
Jubilæumsbogen udkom i slutningen af 2019, men kom på budgettet i 2020.

M.h.t. Elevatorprojektet så betaler kommunen 1.000.000, resten skal dækkes af
fondsmidler og bidrag fra brugere af Rampelys. Der mangler p.t. 200.000 til projektet.
B’Sharp vil give 100.000, og hvis disse penge skal trækkes i 2021, holder vort regnskab
(underskud) ikke.
Der er en foundraiser på projektet (som får 10%).
La Casita bidrager ikke til elevatorprojektet. Deres bidrag er, at man kan købe mad til
favorable priser til musikerne, samt de gør drikkevarerne i baren klar til foreningerne
mod betaling.

5. Indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Charlie Tambaur blev genvalgt
Thomas Olesen blev genvalgt
Egon Larsen blev genvalgt
Stig Madsen blev genvalgt

8. Valg af revisor :
Hanne Kring blev valgt (hun er til dagligt regnskabsansvarlig på Silkeborg Bad).

9. Evt.:
Kommentarer:
Opfordring fra formanden: køb jubilæumsborgen. Koster nu 150 kr.
Vi savner bluesjam ! (Bestyrelsen: Det må vente til efter coronakrisen, så vi tager det op i
2022.)
Forslag:
En ide kunne være at holde jam, hvor alle som spiller bruger sit eget instrument og udstyr
samt mundbind.
Genoptag sejlads! (Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.)

Silkeborg den 9. maj 2021

Charlie Tambaur, formand

Kjeld Loftager, dirigent

Lene Schurmann, referent




