Referat af ordinær generalforsamling i foreningen TAMOTUA, 28/5 2017
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelse
3) Foreningskontingent
4) Medlemsfordele
5) Økonomi
6) Arrangementer
7) Markedsføring
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent og referent
Tommy B-Kuhlmann blev valgt som dirigent og Kristine Haffgaard blev valgt som referent.
2) Valg af bestyrelse
Bestyrelsen er genvalgt de næste 2 år, og da der ikke var ønsker fra nogen bestyrelsesmedlemmer om at udtræde af bestyrelsen, består bestyrelsen fortsat af:
Kristine Haffgaard, Formand
Tommy B-Kuhlmann, Kasserer
Rune Lindgreen, Sekretær
Brian Sørensen
Jens B. Petersen
3) Foreningskontingent
Medlemskontingentet på kr. 100, der blev vedtaget på sidste generalforsamling, fastholdes.
4) Medlemsfordele
Det blev diskuteret, hvilke medlemsfordele foreningen kan tilbyde. Vi fastholder rabatter på mad
til DM. Desuden blev der brainstormet på forskellige idéer, herunder særlige medlemsaftener,
som fx filmaftener. Vi ser på forskellige muligheder.
5) Økonomi
Regnskabet blev fremlagt af kasseren, og godkendt af de tilstedeværende. TAMOTUAs andet år
er gået godt på arrangementssiden. På grund af underskudsgaranti er foreningens økonomi ikke
blevet væsentligt belastet af mindre underskud til nogle af arrangementerne. Både økonomisk
og kreativt fungerer det godt, at TAMOTUA indgår gode samarbejder med andre aktører. Der er
enighed om, at disse samarbejder skal fastholdes og udbygges.
Foreningen bruger af DINERO som regnskabsprogram. Læringskurven i foreningsregnskab har
været stejl. Derfor aftales det, at TAMOTUA stadigvæk bruger midler på ekstern bogholder/
revisorassistance til hjælp til foreningens regnskab. Vi forsætter de gode samarbejde med vores
nuværende revisor, der kender TAMOTUA godt, og som har speciale i foreningsregnskab.
Formand og kasser har haft personlige udlæg til dækning af udgifter. Disse skal refunderes, så
snart der er midler til det i foreningens kasse.

Støtteordninger er vigtige for at sikre, at foreningen forsat kan arrangere nichearrangementer af
høj kunstnerisk kvalitet og med høj produktionsværdi i form af video-visuals og dekoration. Det
aftales at forsætte kursen fra foreningens første år. Medlemskontingenter er desuden en væsentlig økonomisk buffer i tilfælde af underskud. Der skal forsat arbejdes på udbrede kendskabet til
foreningen, og at hverve nye medlemmer.
6) Arrangementer
På arrangementssiden har været endnu et godt år for TAMOTUA, med spændende arrangementer og gode samarbejdspartnere. Desuden er der blevet bygget relationer op til mulige nye
samarbejdspartnere, også i Odense, hvilket var et fokuspunkt sidste foreningsår. En række målsætninger er dermed blevet opfyldt, også at tilføje arrangementer merværdi med dekorationer
og visuals, samt at afholde artist talks og filmfremvisninger, udover koncerter.
7) Markedsføring
Der er blevet gjort en ihærdig indsats på at markedsføre både arrangementer og TAMOTUA, hvilket har båret frugt. Især i forbindelse med Dark Market, kunne effekten ses, da årets marked blev
det bedst besøgte i flere år, og interessen for at få en stand eksploderede, hvilket betød, at der
- ligeledes for første gang i flere år - var venteliste på at få en stand. Markedet bør have en større
lokation dette år.
Der var enighed om at fortsætte den gode indsats med flyers og plakater, online marketing og
videospots.
8) Eventuelt
Ønsker til genrer og kunstnere blev drøftet.
Det er vigtigt at TAMOTUA kan tilbyde publikum og artister de bedste mulige forhold til koncerter. Der blev derfor taget en principbeslutning om at have en målsætning om altid at have dygtige teknikere på til koncerter.
Desuden blev indkøb af nyt udstyr til foreningen drøftet. Det har været en stor fordel have et
udvalg af basisudstyr til arrangementsafvikling, fx kabler og røgmaskine, så foreningen ikke er så
afhængig af at skulle leje/låne udstyr. Vi laver en ønskeseddel over udstyr, som vi kunne tænke os.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.
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