
 
Generalforsamling 2022 - Referat 

Generalforsamlingen afholdes foran kontoret  
på EKHO EKHO kl. 18.00 den 16. marts 

 

Dagsorden (jf. vedtægterne) 16. marts 2022 til generalforsamlingen er: 

1. Valg af dirigent 
Ditte Drehn blev valgt 
 

2. Valg af referent 
Thomas Mathiesen blev valgt 
 

3. Valg af stemmetællere 
Nicolai Lomholt og Anders Hermund blev valgt 
 

4. Formandens beretning 
2021 har igen været et meget aktivt år for EKHO EKHO. Det har været et svært og udfordrende år på 
mange måder med både en decideret nedlukning og restriktioner der i perioder har været 
udfordrende.  
 
EKHO EKHO har igennem hele året haft daglig leder Thomas Mathiesen ansat og indtil udgangen af 
sommeren har Elise Rosenkrands været ansat som assistent på kontoret. Elise sagde dog sin stilling 
op pr. 01.08. Rikke Aaberg overtog stillingen pr. 01.08. Derfor er Rikke nu både ansat til fundraising 
samt som assistent på kontoret. Derudover vil der løbende findes projekttimer således at Rikke i 
perioder vil være fuldtidsansat. I løbet af året har flere praktikanter været ansat i kortere perioder.  
 
Bestyrelsen har haft stort fokus på økonomi og der er blevet optimeret på flere processer. Det nye 
økonomisystem er nu godt implementeret både i det daglige arbejde, samt på bestyrelsesniveau. Der 
er udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen for at optimere dennes processer. Huset har som 
hvert år slået en del knuder. Der har været problemer med kloak, smadrede ruder, slidt sanitet. 
 
Der har fortsat været fokus på optimering af lokaler i løbet af året. Der har igennem 2021 været et 
stabilt medlemstal. 
 
Bestyrelsen besluttede på årets sidste bestyrelsesmøde at gøre EKHO EKHO 100% røgfrit ved 
indgangen til 2022. Sidst men ikke mindst har vi brugt sidste halvdel af året på at etablere EKHO 
Studie, EKHO EKHOs eget lydstudie hvor bl.a. medlemmer kan optage og mixe indspilninger. 

Aktiviteter og projekter  
EKHO EKHO har på trods af nedluning været en særdeles aktiv forening med et en del aktiviteter i 
huset og udvikling af koncepter til gavn for medlemmerne. 

I løbet af året er der blevet afviklet flere workshops. ORAs koncertprojekt Audition Days er blevet 
afviklet 4 gange i løbet af året. Alle gange var en stor succes. Masser af fremmødte, gode koncerter 
og virkelig kompetente bandcoaches. 

Kloster Moster har kørt på fuld skrue og har været brugt til alt fra releasekoncerter, 
produktionsøvere, private fester samt koncerter som EKHO EKHOs egne medlemmer har arrangeret. 

Daglig leder Thomas Mathiesen har deltaget aktivt i bestyrelses- og netværksarbejde i bl.a. 
KulturKBH, ORA, Uhørt Festival samt i den nyetablerede forening for Aktører på Refshaleøen.  



Alt i alt har året 2021 været et godt år for EKHO EKHO på trods af den svære tid foreningen har været 
igennem. Men igennem et stort arbejde omkring fundraising er foreningen kommet helskindet 
igennem året. 

Ditte Drehn – bestyrelsesformand. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
Ditte Drehn gennemgik årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
 

6. Indkomne forslag – skal være den daglige leder i hænde senest 07.03.22 
 
Følgende forslag er modtaget: 
Forslag #1: At referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for medlemmerne. Med 
tilbagevirkende kraft. 
Forslaget forkastes. 
 
Forslag #9: At der opsættes synlige akut- telefonnumre til foreningens kontakter i tilfælde af 
oversvømmelse, ødelagte døre, vinduer mv. 
Thomas laver oversigt med akutnumre der opsættes i hele huset. 
 
Forslag #11: Ag. Kloster Moster: Vi foreslår at min. 50% aktivitet er ’in house’ aktiviteter. 
Forslaget forkastes. 
 
Forslag #19: At bestyrelsen stopper med at arbejde for at flytte ud til anden location, før der er et 
decideret flertal iblandt foreningens medlemmer om at det er en god idé. 
Forslaget forkastes, idet EKHO EKHO har en begrænset lejekontrakt på Refshaleøen. At stoppe på at 
arbejde på en fremtidig løsning, er det samme som at nedlægge foreningen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Ditte Drehn, Anders Hermund, Nicolai Lomholt samt Martin Loui Egeberg blev genvalgt.  
 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Ole Olesen og Lasse Visser blev valgt 
 

9. Valg af foreningens revisor 
Peter Dejborg blev genvalgt. 
 

10. Eventuelt 
Der er et ønske om, at der oprettes en lukket Facebook Gruppe for foreningens medlemmer. 
Kontoret opretter denne gruppe. Gruppens formål er ex. At kunne udvikle eller udveksle idéer. Salg af 
udstyr mm. Det må og skal ikke være en brokkegruppe. 

 

 

 

 

 

Referent: Thomas Mathiesen   


