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Dato   22. februar 2022 
Tid  kl. 19.00 – 20.30. 
Sted  Eksercerhuset - Bülows Kasserne 

Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. 
Antal fremmødte 17 personer.  
 
1. Valg af referent 
Nicklas Ejby  
 
2. Valg af dirigent  
Nicklas Ejby  
 
3. Bestyrelsens beretning 
”Kære alle medlemmer af Musikforeningen Lydmuren Fredericia. Tak fordi I er mødt op til den årlige 
generalforsamling.  
 
Vi kan se tilbage på 2 år i Coronaens tegn, der har betydet at foreningen i længere perioder hat stået 
standby, udadtil. I bestyrelsen har vi dog arbejdet lidt i det skjulte, og det har betydet at vi nu har fået helt 
nye øvelokaler, her på Bülows Kasserne.  
 
Vi vil være en aktiv foreningen, og en attraktiv forening for musikere i Fredericia, så vi har allerede nu nogle 
events på tegnebrættet. Vi har et brændende ønske om at genoplive Frock Festivallen, vi vil lave 
instrument-Clinics, hvor anerkendte musikere inviteres ind, til at fortælle, inspirere og lære om deres gear 
og lignende. Vi har et rigtig godt samarbejde med Tøjhuset og Fredericia kommune, som vi løbende er i 
dialog med. Herigennem regner vi med at kunne få flere lokale bands og artister, til at komme ud at spille.  
 
Vi har dags dato 86 medlemmer.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Da foreningen på nuværende tidspunkt ikke har nogle indtægter i form at kontingenter o.l. er der ikke 
noget budget at fremvise. Dog har foreningen en udgift på -1.656,25 kr. for hjemmesiden.  
 

5. Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 
Foreningens udgifter er på nu værende tidspunkt ukendt. Derfor kan budgettet for 2022 ikke fastlægges. 
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 100kr. pr. år.  
 
Efter dialog er der foreslået et kontingent på 200kr. Afstemning om kontingent på 200kr. pr. år.  
 
Alle stemmer for.  
Kontingent på 200kr. pr. år er hermed vedtaget.  
 
 
 
 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Formand  Nicklas Ejby 
Næstformand  Mikael Schmidt 
Kasserer  Thomas Holl 
Bestyrelsesmedlem Martin Worm 
Bestyrelsesmedlem  Poul Rand 
1. suppleant  Nicolai Glud 
2. suppleant   Jørgen Krogh Møller 
 
Kontaktinfo vil være at fine på: www.lydmuren-fa.dk  

7. Information om øvelokaler. Herunder priser, retningslinjer og kapacitet.  
Kapacitet: Der er plads til ca. 7 bands udover de bands der kommer fra Ungdommens Hus, dags dato.  
 
En øvetid er 4 timer.  
 
Priser:  
Band. 1 øvetid om ugen  800 kr. pr. måned 
Band. 2 øvetider om ugen  1000 kr. pr. måned 
 
Solist. 1 øvetid om ugen 200 kr. pr. måned 
Solist. 2 øvetider om ugen 300 kr. pr. måned 
 
Retningslinjer:  

- Lokaler kan først tilgås når ens tid begynder.  
- Lokaler skal forlades ved endt øvetid. 
- Lokaler forlades opryddet. Skraldespande tømmes. Vinduer lukkes.  
- Der er rygning forbudt i lokalerne.  
- Lokaler er ikke beregnet til fest.  
- Der må ikke øves for åbne vinduer eller døre. 
- Der må ikke spilles musik efter kl. 23.00 og før kl. 10.00. 

 
Parkering: 
Der må ikke parkeres ved indgangen til øvelokaler. Alt parkering skal holdes ved den store græsplæne. Man 
må gerne køre op til døren og læsse udstyr af og på. Ved koncerter og andre arrangementer, specielt 
udendørs i gården, kan der være lukket af for parkering. Der bliver sendt mail ud herom.  
 
Adgang:  

- Der udleveres max 2 nøgler pr. band.  
- Der skal udfyldes en nøgle ansøgning som sendes til kontakt@lydmuren-fa.dk  
- Der skal betales 200 kr. i depositum for at få udleveret nøgle.  
- Nøglen er ens eget ansvar. Den må ikke lånes ud.  
- Hvis nøgle bortkommer, skal der straks sendes mail til kontakt@lydmuren-fa.dk. 
- Hvis nøgle bortkommer, er depositum tabt.  
- Alle får et kursus i ind og udgang af huset. Samt en gennemgang af alarmsystem. Hvis man ikke 

overholder eller misligholder aftalen, bliver man stillet økonomisk til ansvar for vægter og de 
tilhørende udgifter. 

- Det er personers egen indboforsikring der dækker deres personlige udstyr.   
 



 
8. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag.  
 
9. Godkendelse af nye / opdaterede vedtægter 
Afstemning om nye vedtægter: 
Alle stemmer for.  
 
Nye vedtægter er hermed vedtaget. 
De nye vedtægter vil være at fine på www.lydmuren-fa.dk  
 
10. Eventuelt 

- Forslag om en arbejdsweekend 
o Dette bliver til en arbejdsdag. Bestyrelsen finder en dag og sender invitation ud til denne. 

Planen er at der bl.a. skaffes sofaer, stole, service, m.m. 
- Forslag om kontaktskema i øvelokalet 

o Der bliver hængt et skema op i hvert øvelokale, hvor de forskellige bands/artister kan 
skrive deres kontantinformationer på. Meningen med dette er, at de indbyrdes kan bytte 
øvetider m.m. 

- Forslag til sjove navne til øvelokaler  
o Forslag om at ændre lokalenavne, så de ikke hedder A, B, C, etc. Det var der bred enighed 

om. Forslag til navne sendes til kontakt@lydmuren-fa.dk  
 


