Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer og 2 referenter
Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89.
2) Valg af 4 stemmetællere
Emilie 16-80, Morten 18-45, Mallica 5-90 og Peter 17-47
3) Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af ekstra beslutningsforslag, punkt 5D af Jørgen på vegne af
Sabio 17-68.
Godkendt med disse ændringer.
4) Beretninger
A. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB)
Kate 3-28: Vi har problemer med skadedyr på den lukkede gang 8,
men vi er i gang med at løse problemet.
Byggesagens skema A er blevet godkendt. Hvilket betyder, at det
overordnede skema, der sikrer at vi overhovedet kan få lov til at lave
renoveringen, er godkendt.
B. Afdelingsbestyrelsen (AB)
Kate 3-28: Mødetiderne er ændret til kl. 19.00 i stedet for 19.15.
C. Kassereren
Kris 21-11: Har tiltrådt stillingen og har nu siddet i to måneders tid.
Har prøvet at rette på diverse regnskabsmæssige fejl og mangler.
Regner med at vi går over til et nyt regnskabssystem i januar.
D. Information fra Radio- og TV-udvalget
Christian 6-89: Arbejder på at få en ny leverandør til vores tv.
Arbejder for at få digitalt tv til Morbærhaven og at skabe mulighed for
flere tv-pakker samt for at bestille ekstra kanaler oveni. Skal til møde
med dem i næste uge, hvor vi får et konkret tilbud, hvilket selvfølgelig
bliver informeret videre i Det Sædvanlige Fis.
5) Beslutningsforslag
A. Oprettelse af Kulturgruppe (Jimmy 5-72)
Aslak 5-115: Dette gøres med henblik på at arrangere events på
Den Våde Høne.

Afstemning: For: 29. Imod: 1. Blank: 8
Kulturgruppen er oprettet.
B. Nedlæggelse af Gamergruppen (Kris 21-11)
Grundet inaktivitet. Første skridt af nedlæggelsen, nedlæggelsen
skal derefter ligeledes have flertal på et efterfølgende AB-møde
samt dernæst et fællesmøde.
Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 1
C. Nedlæggelse af Saunagruppen (Afdelingsbestyrelsen)
Kris 21-11: Der er et enkelt medlem i gruppen som er aktivt. Der
slukkes ikke for saunaen, når han forlader den, hvorfor det er en
meget dyr gruppe. Det ser ikke ud som om han tillader nye
medlemmer af gruppen, og jeg har ikke kunnet komme i kontakt
med ham. Derudover er lokalet i meget dårligt stand, og lever
sikkert ikke op til de sundhedsmæssige krav til sådan et lokale.
Klaus 5-39: Synes at AB først bør tage en dialog med medlemmet af
gruppen. Hvis gruppen nedlægges, skal den oprettes igen såfremt
folk stadig ønsker at have en saunagruppe, hvilket i sidste ende
kan blive endnu dyrere end at have den stående tændt. Der bør
tages kontakt til medlemmet i stedet for bare at lukke gruppen.
Aslak 5-115: Selvom vi vælger at nedlægge gruppen her, betyder
det ikke, at den er endeligt nedlagt. Beslutningen skal stadig op på
et efterfølgende AB møde, hvor vi kan drøfte det nærmere og evt.
få snakket med medlemmet af gruppen. Fremsætter et
ændringsforslag: AB lukker saunaen indtil tilstandene er i orden
(hygiejne, oprydning, medlemmer)
Afstemning om nedlæggelse af gruppen: For: 20. I mod: 11. Blank:6
Det oprindelige forslag er vedtaget, og der skal derfor ikke
stemmes om ændringsforslaget.
D. Beboerrepræsentanterne i AUB’s bestyrelse skal arbejde målrettet
for at få fjernet den i 1992 indførte begrænsning af antallet af
givne boligtilladelser på højst 78 stk. Tilføjet punkt fra Jørgen (på
vegne af Sabio 17-68)
Katja 9-8: Dette har været taget op før, men det er en aftale vi har
med kommunen, så vi kan ikke bare ændre på det. Aslak 5-115:
Forslaget går på at vi skal arbejde målrettet mod at få det ændret,
hvilket ikke indebærer nogen overtrædelse af vores aftale med
kommunen, vi må jo gerne arbejde for at få den ændret.
Jørgen har fået aktindsigt i de gamle sager fra dengang i 1992. Han
påpeger, at kommunen har handlet helt forkert i denne sag. Jørgen
vil gerne sende kopier af dokumenterne til afdelingsbestyrelsen.

Eva 17-36: Fremsætter et ændringsforslag om, at det bliver AB der
skal gå videre med det, i stedet for AUB.
Afstemning om ændringsforslaget: Afdelingsbestyrelsen går videre
med det i stedet for AUB: For: 31. Imod: 2. Blanke: 2.
Afstemning for hele forslaget: For: 21. Imod: 7. Blanke: 14.
Forslaget er vedtaget.
6) Vedtægtsændringer
A. Ændringer af beboerforeningens vedtægter for valg af kasserer
(Bilag 6A)
Morten 18-45: Mener ikke, at det skal være et krav, at man har en
regnskabsmæssig uddannelse. Synes det skal fortsætte med at
være et job som man skal kunne overtage, hvis bare man har lysten
til det, også have mulighed for at blive oplært til det. Vi kan risikere
at stå i den situation, at der slet ikke er nogen med en
regnskabsmæssig uddannelse som melder sig til posten.
Aslak 5-115: Kassereren kan hentes udefra, hvis vi skulle ende i en
situation, hvor vi ikke kan skaffe nogen der bor her i
Morbærhaven. Det er vigtigt at sikre, at vi har en vis kvalitet hos
vores kasserer, så vi kan hindre sjusk og fejl som fx manglende
betalinger mv.
Klaus 5-39: Synes vi har en forpligtelse for de unge studerende
herude, vi skal ikke fjerne deres mulighed for at få noget erfaring.
Derudover vil jeg meget hellere have en uerfaren person siddende,
som skal have hjælp fra en ekstern, end en ekstern til at lave alt
arbejdet. Derudover har AB også mulighed for at stemme
kassereren ned, hvis de ikke finder vedkommende kvalificeret til
posten. Derfor mener jeg slet ikke at det er nødvendigt med disse
regler.
Kris 21-11: Det er ikke muligt udelukkende gennem oplæring at
kunne styre det regnskab vi har herude, man er nødt til at have
bedre kendskab til det i forvejen før man kan udføre arbejdet
ordentligt uden alle mulige fejl og mangler. Vi har haft kasserer
herude som har løbet med en masse penge, og vi har lige givet løn
til en tidligere kasserer for 90 timers arbejde, som ikke er blevet
udført.
Det pointeres til mødet, at den tidligere kasserer jo rent faktisk
havde alle disse kvalifikationer, men alligevel ikke var i stand til at
udføre arbejdet ordentligt grundet manglende oplæring. AB bør
derfor fremover føre løbende kontrol med kassererens arbejde, for
at sikre at det bliver gjort rigtigt. Der bør altså være en
kontrolinstans i AB’s kontorudvalg.

Der stilles tre ændringsforslag:
1) ”Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse”
ændres til ”ud fra at kassereren er i gang med en videregående
regnskabsmæssig uddannelse”. Forslagsstiller:
Afdelingsbestyrelsen.
2) ”Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse”
ændres til ”ud fra at kassereren har en relevant regnskabsmæssig
baggrund”. Forslagsstiller: Monica 5-89.
3) ”Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse”
ændres til ”ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig
uddannelse eller tilsvarende erhvervserfaring”. Forslagsstiller:
Aslak 5-115 og Peter 17-47.
Afstemning om de tre ændringsforslag samlet:
For nr. 1: 14. For nr. 2: 5. For nr. 3: 12. Ændringsforslag nr. 1 er
valgt.
Afstemning for at vedtægterne ændres: For: 23. I mod: 9. Blank: 4
Vedtaget at vedtægterne ændres med formuleringen i
ændringsforslag 1.
B. Ændringer af beboerforeningens vedtægter for festlokalet (Bilag
6B)
Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 0.
Vedtægtsændringerne er vedtaget.
C. Ændring af vedtægter for Morbærhavens Netværk (Bilag 6C)
Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 0.
Vedtægtsændringerne er vedtaget.
D. Ændring af musikgruppens vedtægter (Bilag 6D)
Nikolaj 8-42: Der har været mange problemer med musikgruppen
Derfor vil vi gerne have ændret og godkendt vores vedtægter. Der
er tale om en total udskiftning af alle vedtægterne.
Ændringsforslag:
§7: ”Aktivt” ændres til ”fuldt”. Forslagsstiller: Aslak 5-115.
Afstemning: For: 29. Imod: 1. Blank: 9. Vedtaget.
§ 13: ”Fulde” ændres til ”fuldt”. Forslagsstiller: Aslak 5-115.
Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 4. Vedtaget.
Tilføjelser:

Tilføjelse til § 7 til sidst: – efter to måneders prøveperiode.
Forslagsstiller: Aslak 5-115. Afstemning: For: 29. Imod: 0. Blank:
14. Vedtaget.
Tilføjelse af en § 30: Musikgruppens vedtægter kan ændres på
fællesmødet eller generalforsamlingen. Forslagsstiller: Eva 17-36.
Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 1. Vedtaget.
Afstemning om alle vedtægterne inklusiv de vedtagne
ændringsforslag og tilføjelser: For: 36. I mod: 0. Blank: 4.
Vedtægterne er ændret.
7) Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersoner
A. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) – 120 timer.
Afstemning: For: 37. Imod: 0. Blank: 5. Vedtaget.
B. Kasserer for beboerforeningen (Tillidspost) – 432 timer.
Afstemning: For: 35. Imod: 0. Blank: 5. Vedtaget.
C. Sekretær (Ansat) – 240 timer.
Afstemning: For: 35. Imod: 0. Blank: 3. Vedtaget.
D. Servicemedarbejdere (Ansat) – 528 timer.
Afstemning: For: 31. Imod: 1. Blank: 6. Vedtaget.
E. Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) – 720 timer.
Afstemning: For: 31. Imod: 5. Blank: 3. Vedtaget.
F. Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) – 360 timer.
Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 6. Vedtaget.
G. Festlokalekontrollant (Ansat) – 180 timer.
Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 4. Vedtaget.
8) Beboerforeningens budget – herunder fastsættelse af rammebeløb (Se
budgettet og bevillingsansøgningerne i indkaldelsen til
generalforsamlingen)
Afdelingsbestyrelsen:
Ændringsforslag til mødebevillingen: Ændres fra 20.000 kr. til 15.000 kr.
Forslagsstiller: Monica 5-89. Afstemning: For:1. Imod: 28 Blank: 10.
Nedstemt.
Ændringsforslag til Sankt Hans: Ændres fra 35.000 kr. til 20.000 kr.
Forslagsstiller: Monica 5-89. Afstemning: For: 3. Imod: 30. Blank: 4.

Nedstemt.
Afstemning om hele afdelingsbestyrelsens budget: For: 37. Imod: 0. Blank:
2. Vedtaget.
Agillitygruppen:
Ændringsforslag på 5000 kr. Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 5.
Vedtaget.
Billardgruppen:
Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 1. Vedtaget.
Bladgruppen:
Afstemning: For: 34. Imod: 0. Blank: 5. Vedtaget.
Bryggergruppen:
Afstemning: For: 33. Imod: 3. Blank: 1. Vedtaget.
Fodboldgruppen:
Ændringsforslag: 5000 kr. til diverse: Forslagsstiller: Jimmi 17-45.
Afstemning: For: 36. Imod: 3. Blank: 6. Vedtaget.
Afstemning for hele fodboldgruppens budget: For: 40. Imod: 0. Blank: 0.
Vedtaget.
Fotogruppen:
Ændringsforslag til småanskaffelser: Ændres fra 2000 kr. til 5000 kr.
Forslagsstiller: Iben 18-85. Afstemning: For 35. Imod: 2. Blank: 2.
Vedtaget.
Afstemning om hele fotogruppens budget: For: 37. Imod: 1. Blank: 2.
Vedtaget.
Lan-party gruppen:
Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1. Vedtaget.
Genbrugsgruppen:
Afstemning: For: 35. Imod: 1. Blank: 1. Vedtaget.
Kreagruppen:
Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 4000 kr. til 3000 kr.
Forslagsstiller: Hanne 6-129. Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1.
Vedtaget
Ændringsforslag til rep. Og vedligehold: Ændres fra 5000 kr. til 3000 kr.
Forslagsstiller: Hanne 6-129. Afstemning: For: 35. Imod: 1. Blank: 3.

Vedtaget.
Ændringsforslag til nyanskaffelser: Ændres fra 5000 kr. til 8000 kr.
Forslagsstiller: Hanne 6-129. Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 2.
Vedtaget.
Afstemning for hele kreagruppens budget: For: 40. Imod: 0. Blank: 0.
Keramikgruppen:
Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 0 kr. til 500 kr.
Forslagsstiller: Hanne 6-129. Afstemning: For: 40. Imod: 0. Blank: 0.
Vedtaget.
Ændringsforslag til materialer: Ændres fra 0 kr. til 2000 kr.
Forslagsstiller: Hanne 6-129. Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1.
Vedtaget.
Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt.
Kulturgruppen:
Ændringsforslag til kulturevents: Ændres fra 20.000 kr. til 40.000 kr.
Forslagsstiller: Iben 18-85. Afstemning: For: 28. Imod: 7. Blank: 5.
Vedtaget.
Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt.
Motionsgruppen:
Ændringsforslag til rengøring/vedligeholdelse: Ændres fra 0 kr. til 3000
kr. Forslagsstiller: Iben 18-85. Afstemning: For: 37. Imod: 1. Blank: 2.
Vedtaget.
Ændringsforslag til små-/nyanskaffelser: Ændres fra 30.000 kr. til 50.000
kr. Forslagsstiller: Iben 18-85. Afstemning: For: 30. Imod: 5. Blank: 4.
Vedtaget.
Afstemning om hele motionsgruppens budget: For: 33. Imod: 3. Blank: 5.
Vedtaget.
Musikgruppen:
Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 0 kr. til 2000 kr.
Forslagsstiller: Katja 9-8. Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 5. Vedtaget.
Ændringsforslag til vedligeholdelse: Ændres fra 0 kr. til 10.000 kr.
Forslagsstiller: Nicolai 8-42. Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 5.
Vedtaget.
Ændringsforslag til nyanskaffelser: Ændres fra 0 kr. til 10.000 kr.
Forslagsstiller: Anita 15-8. Afstemning: For: 17. Imod: 10. Blank: 6.
Vedtaget.

Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt.
Netværksgruppen:
Ændringsforslag: Et nyt punkt til IT-anskaffelser på 15.000 kr.
Forslagsstiller: Christian 6-89. Afstemning: For: 26. Imod: 0. Blank: 5.
Vedtaget.
Afstemning om hele netværksgruppens budget: For: 28: Imod: 0. Blank: 3.
Vedtaget.
Nyttehavegruppen:
Afstemning: For: 28: Imod: 0: Blank: 1. Vedtaget.
Radiogruppen:
Afstemning: For: 29. Imod: 0. Blank: 0. Vedtaget.
Gamergruppen:
Afstemning: For 30. Imod: 0. Blank: 0. Vedtaget.
Kulturfestgruppen:
Afstemning: For: 29. Imod: 2. Blank: 1. Vedtaget.
FM-puljen:
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.
Haver og gange:
Afstemning: For: 28. Imod: 0. Blank: 0. Vedtaget.
Kulturpuljen:
Ændringsforslag: Ændres fra 10.000 kr. til hæves til 82.000 kr.
Forslagsstiller: Aslak 5-115. Afstemning: For 26. I mod: 5. Blank: 2.
Vedtaget.
9) Fastsættelse af kontingent
Kontingent 60 kr. Afstemning: For: 28. Imod: 1. Blank: 0. Vedtaget.
10) Valg af tillidspersoner
A. 12 medlemmer til AUB’s repræsentantskab
Kate Dyrhøj Pedersen 3-28, Mallica Back 5-90, Peter Toxværd 1747, Phillip Meldgaard Jørgensen 16-2, Aslak Carl Poulsen 5-115,
Monica Naja Nicolajsen 5-89, Katja Grith 9-8, Martin Kim Pedersen
5-90, Eva Jensen 17-36, Christian Anderson Jørgensen 6-89, Klaus
Lundberg 5-39 er valgt. Der er stadig en ledig plads tilbage.
B. Kasserer for beboerforeningen

Kris Strandby Olsen 21-11 er valgt.
C. Redaktør for Det Sædvanlige Fis
Natacha Bengtson 16-18 er valgt.
D. 2 Netværksadministratorer
Tonny Jørgensen 8-39 og Christian Anderson Jørgen 6-89 er valgt.
E. Regnskabsfører for Morbærtryk
Kris Strandby Olsen 21-11 er valgt.
F. Tillidsposter for Den Våde Høne.
Bestyrer: Martin Kim Pedersen. Indkøber: Mallica Back.
Regnskabsfører: Aslak Carl Poulsen.
11) Eventuelt
Martin 5-90 har været en rigtig god ordstyrer. Tak til dem der stod for
forplejningen, de har gjort et rigtig godt arbejde.

Bilag 6A
ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR VALG AF KASSERER
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
§ 12, stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af
medlemmer af afdelingsbestyrelsen og som tegner foreningen økonomisk.
Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens
konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på fællesmøde/generalforsamling,
hvorefter afdelingsbestyrelsen godkender/tiltræder den valgte kasserer.
Ændres til:
§12, stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af
kassereren og 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som tegner foreningen
økonomisk. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over
foreningens konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på
fællesmøde/generalforsamling ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig
uddannelse. Herefter godkender/tiltræder afdelingsbestyrelsen den valgte
kasserer.

Bilag 6B
ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR FESTLOKALET.
Forslagsstiller: Morten 18-45

Baggrund: Ændringerne skal ses, som en præcisering af at, der noget fleksibilitet
omkring tidspunkt for kontrol af lokalet og aflevering af nøgle, men at mandag er
sidste frist. Festkontrollanten skal have tid til evt. opfølende rengøring, hvis det
ikke er gjort godt nok, så det er klargjort til evt. hverdags udlejning om tirsdagen.
Der er nogle lejere, der troede at det er på beboerkontoret de skulle aflevere
nøglen. Men festkontrollanten, jeg overtog opgaven fra, fortalte at der havde
været nogle der ikke var mødt op på beboerkontoret og ikke var til at komme i
kontakt med. Jeg har også en enkelt gang haft en lejer der ikke kom til aftalte
tidspunkt og jeg var nød til at tage hen på lejers adresse.
Hvis ikke i mener at ændringerne er nødvendige eller kan formuleres
anderledes, er kritik velkommen.
Ændres fra:
§17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen
og afleveres mandag. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen.
Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen
før sammenkomsten og afleveres onsdag.
Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort
fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar.
til
§17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen
og afleveres senest mandag til festlokale kontrollanten efter optælling af
inventar. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen.
Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen
før sammenkomsten og afleveres onsdag til festlokale kontrollanten efter
optælling af inventar.
Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort
fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar.
Ændres fra:
§19 Kontrol af lokalet sker mandag kl. 19.00 for weekendfester og onsdag kl.
19.00 for hverdags-sammenkomsten, medmindre andet er aftalt med
kontrollanten.
til
§19 Kontrol af lokalet sker efter aftale, dog senest mandag kl. 19.00 for
weekendfester og onsdag kl. 19.00 for hverdagssammenkomsten. Medmindre
andet er aftalt med kontrollanten

Bilag 6C
ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR MORBÆRHAVENS NETVÆRK

Forslagsstiller: Netværksgruppen
Tilføjes: §1, stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl
på netværket.

Bilag 6D
ÆNDRING AF MUSIKGRUPPENS VEDTÆGTER
Forslagsstiller: Musikgruppen
Generelt for musikgruppen
§1 Musikgruppen holder musikgruppemøder hvor eventuelle beslutninger tages
ved hjælp af flertals-demokrati. Hvert fuld-medlem har én stemme.
§2 Musikgruppen afholder faste møder, hver første onsdag i måneden fra kl. 20.
Stk. 2) Medlemmer kan indkalde til akutmøde, med varsling en uge før mødets
afholdelse. Det anbefales gjort via den primære kommunikationskilde udover
møderne, som er en lukket Facebook gruppe.
§4 Møder er kun beslutningsdygtige såfremt mindst 2 nøglepersoner er til stede.
Medlemskab
§5 Enhver beboer kan søge om at blive medlem af musikgruppen.
§6 Man bliver i første omgang medlem af musikgruppen ved at komme til det
faste møde og fremvise beboerkort. På mødet er det nøglepersonernes ansvar at
den ansøgende beboer oplyses om:
- hvor vedtægterne forefindes
- aftale tid for et PA kursus med den PA kursus ansvarlige
- samt at få udleveret brugerkontrakt.
Eksisterende øve tider vil blive revurderet. Det/de nye medlem(mer) vil få tildelt
en øve tid hvis dette ønskes og er muligt.
§7 Man er først aktivt medlem og dermed berettiget til at gøre brug af sin øve tid
når man:
- har læst vedtægterne
- er godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene
§8 Et musikgruppemedlem kan tage kontakt med en nøgleperson, og ved at
fremvise gyldigt beboer-kort, få adgang til øvelokalerne.
§9 Musikgruppemedlemmer (inkl. del-medlemmer med godkendt 2. måneders
prøvetid) der har adgang til øvelokalerne via nøgle, er den primære ansvarlige
for, at de del-medlemmer og eventuelle gæster de låser ind overholder
musikgruppens vedtægter.

§10 Udviser et fuld-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til
musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde
eller vedtægter, kan gruppen ved et på forhånd varslet møde, ved hjælp af
demokratisk flertals afstemning ekskludere medlemmet for en periode,
hvorefter han/hun derefter kan søge om medlemskab igen, dog med en prøvetid
på 2 mdr. som forudsætning for at indgå i et normalt fuld-medlemskab.
Del-medlemmer
§11 Brugere der ikke bor i Morbærhaven er del-medlemmer af musikgruppen.
§12 Man er del-medlem når man:
- er blevet godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene
- er godkendt af en nøgleperson
§13 Delmedlemmer kan efter en prøve periode på 2 mdr. selv afhente nøgle ved
fremvisning af gyldigt ID, på samme vilkår som fulde medlemmer.
Delmedlemmer må ikke tage gæster med i lokalerne.
§14 Del-medlemmer har ikke stemmeret på musikgruppemøder, men er
velkomne til at berige diskussionerne.
§15 Udviser et del-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til
musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde
eller vedtægter, kan en nøgleperson ekskludere del-medlemmet.
Daglig brug og møderne
§16 Musikgruppemedlemmer har selv ansvaret for den tilstand de efterlader
rummet i.
Stk. 2) Oprydning skal ske efter hver øve gang. Man skal, hvis man ikke
støvsuger, fjerne alle øvrige efterladenskaber, ved lejlighed tømme askebægret
(dette står udenfor døren til lokalerne, da rygning i lokalerne er forbudt) og
skraldespande, samt gå en runde og fjerne synligt affald, således at øvelokalet
afleveres i samme stand, eller bedre end det overtages.
§17 Det er ikke tilladt at spille før døren til pågældende øvelokale samt den ydre
dør er lukket. Der kan spilles til kl. 22:00 på hverdage og til kl. 00.00
fredag/lørdag samt op til helligdage.
§18 Det er medlemmers eget ansvar at følge med på Facebook gruppens side og
derudover er det nøglepersonernes ansvar at opdatere siden med de
beslutninger som tages på møderne fra gang til gang, samt at tilføje nye
medlemmer.
§19 Udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder, uden at melde afbud,
indføres karantæne indtil man igen møder op.
Stk. 2) Så længe min. Et medlem kommer til møderne, betragtes de som
repræsentanter for hele bandet og dermed aktive.

Udstyr
§20 Det er ikke tilladt at låne andres udstyr uden at der foreligger aftale herom.
§21 Brug af andres udstyr sker på låners ansvar. Låneren er erstatningspligtig i
tilfælde af beskadigelse. Det er udlåners eget ansvar at oplyse om hvilket udstyr
der er privat med navn og tlf.nr. på udstyret.
§22 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til nøgleperson/evt.
Formand eller udlåner.
Øvetider
§23 Benævnelsen ”øveskema” (som findes på den lukkede Facebook gruppe)
dækker over den øvetid man tildeles.
§24 For at kunne få en øve tid på øveskemaet skal man være et fuldbyrdet
medlem af gruppen. Bands har førsteret på øvetider. Enkeltpersoner kan dog,
såfremt der er plads i en periode, øve inden for disse tidsrum, men har vigepligt
overfor konstituerede bands.
§25 Fordelingen af øvetider varetages ved, at de enkelte bands på et
musikgruppemøde tildeles max. 2 faste ugentlige øve tider på øveskemaet.
Stk. 2) I perioder med lav aktivitet i musikgruppen kan man få flere øvetider,
dog på den betingelse at man viger pladsen for andre, til igen at have max. 2 faste
tider, hvis der igen skulle komme høj aktivitet i musikgruppen.
Stk. 3) man skal melde ud på møderne eller Facebook gruppen/via en
nøgleperson (som derefter melder ud på Facebook), hvis man i en periode ikke
benytter sin øvetid, så denne kan bruges af andre.
§26 Skulle der opstå diskussion i forbindelse med oprettelse af nye tider på
øveskemaet, gælder følgende punkter, i følgende prioriteringsorden: 1. Allerede
fungerende bands har højeste prioritet. 2. Bands bestående af flest
Morbærvianere har næst højeste prioritet.
Nøglepersoner
§27 Man kan opstille sig selv som ny nøgleperson når en eller flere nøgler er
ledige. Hvis der, med demokratisk flertal stemmes for, tiltræder opstilleren som
ny nøgleperson.
§28 Alle nøglepersoner skal have fast adresse i Morbærhaven og disse
bekendtgøres i “Det Sædvanlige Fis”.
§29 Udviser en nøgleperson vigende adfærd i forhold til musikgruppens
generelle interesser, forsømmer sig over for gruppens arbejde eller vedtægter,
kan gruppen ved afstemning inddrage nøglen, som indtil en anden nøgleperson
er demokratisk valgt, vil blive opbevaret af en allerede fungerende nøgleperson.

