Referat af stiftende generalforsamling i foreningen TAMOTUA, 27/4 2015
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1) Valg af dirigent og referent
Kristine Haffgaard blev valgt til dirigent og Tommy B-Kuhlmann blev valgt til referent.
2) Vedtagelse af vedtægter
Det udsendte forslag til vedtægter blev drøftet og vedtaget.
3) Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen og bestyrelsen blev i samme ombæring konstitueret:
Kristine Haffgaard, Formand
Tommy BKuhlmann,
Kasserer
Rune Lindgreen, Sekretær
Brian Sørensen
Jens B. Petersen
4) Foreningskontingent
Kontingentet blev sat til 50 kr. første år. Der var enighed om at sætte kontingentet lavt første
år, for at sparke tilmeldingen i gang. Kontingentet kan så hæves til næste generalforsamling,
hvis det skønnes nødvendigt.
5) Medlemsfordele
Som medlem vil man blive holdt løbende orienteret om arrangementer gennem udsendelse
af nyhedsbreve. Ved udvalgte arrangementer vil medlemmer få nedsat entré. Om muligt vil
foreningen på sigt også gerne kunne tilbyde merchandise med medlemsrabat.
6) Økonomi
Mulighederne for indtægt blev drøftet, og foreningens indtægter vil, udover kontingent,
komme gennem entré til arrangementer og salg af drikkeog
spisevarer. Derudover vil der
blive søgt støtte eller underskudsgaranti ved relevante fonde til hvert arrangement, hvor det
skønnes, at der er mulighed for støtte. Kristine vil stå for fondssøgning. Tommy vil, som
kasserer, stå for oprettelse af bankkonto, håndtering af kontingenter og oprettelse af CVR.
Det blev besluttet at bruge onlineprogrammet Dinero til bogholderi, da det er gratis og
velkendt af bestyrelsesmedlemmerne.

7) Arrangementer
Det blev besluttet, at TAMOTUA i udgangspunktet stræber efter at lave arrangementer, hvor
flere kunstnere inden for forskellige kunstarter er repræsenteret.
Da to af bestyrelsens medlemmer, Tommy og Jens, bor og/eller arbejder i Odense, blev det
besluttet, at TAMOTUA opererer i både København og Odense.
En “ønskeseddel” med kunstnere og begivenheder udarbejdet.
Mulighederne for at inddrage visuelle kunstinstallationer og kunstudstillinger i forbindelse
med koncerter og artisttalks blev drøftet og en liste over mulige og relevante kunstnere inden
for dette felt udarbejdet. Kristine, Tommy og Brian vil primært stå for kunstnerkontakten.
Det første arrangement bliver Dark Market, som laves i samarbejde med Braincorp. Kristine
vil stå for kontakt med standholdere, Tommy for markedsføringsmateriale og PR, og Brian
for kontakten med Lygten Station, hvor markedet holdes, samt bordleje og andre praktiske
ting på stedet.
Rune og Kristine vil udvikle et barkoncept, som også vil kunne bruges til fremtidige
arrangementer.
Andre kommende arrangementer på bedding bliver filmfremvisninger, artisttalks og evt.
koncerter, som laves på, og i samarbejde med, Københavns Hovedbibliotetek og Odense
Hovedbibliotek, og en koncert på Lygten Station sidst på året. Desuden er der ønske om at
sætte arrangementer op på Galleri Galschiøt og på Kulturmaskinen i Odense, hvor flere i
bestyrelsen har kontakter og vil tage et møde med stederne om mulighederne.
8) Website, nyhedsbrev, sociale medier og visuel profil
Tommy har udarbejdet website, logo og den generelle grafiske profil. Kristine og Tommy vil
stå for de løbende opdateringer af website og på de sociale medier samt pressemeddelelser
og nyhedsbrev.
Tommy vil stå for udarbejdelsen af grafisk materiale til arrangementerne, tage sig af
kontakten med trykkerier o. lign. leverandører og sørge for, at der er en genkendelig rød tråd
i materialet, foreningen sender ud.
Rune vil hjælpe til med udarbejdelse af pressematerialer, oversættelser til engelsk og
generel finpudsning af skriftligt materiale.
9) Eventuelt
Muligheden for at kunne tilbyde Djævlebryg øl til arrangementerne, for at hæve kvaliteten af
øludvalget, blev drøftet, da Rune er øludvikler i Djævlebryg og kan stille med et mobilt
fadølsanlæg. Der var enighed om, at det nok ville falde i god jord hos foreningens publikum,
og derfor noget, som vi skulle arbejde videre med.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.
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