Kammermusikforeningen af 1911
Referat af Generalforsamlingen 22 marts 2017 i Glyptotekets festsal
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Godkendelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1: Folmer Teilmann bliver valgt som dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og giver ordet til formanden Michael Malmgreen.
Ad 2: Sæsonens koncerter gennemgås og kommenteres. Bestyrelsen er af den opfattelse, at alle koncerter som sædvanlig har været på et meget højt kunstnerisk niveau.
M.h.t. fremtiden anser bestyrelsen, at det bliver nødvendigt at afholde næste sæsons
koncerter i Garnisonskirken, idet den fornyligt tiltrådte direktør på Glyptoteket indførte forskellige ændringer, bl. a. en stigning på over 100 % i leje af Glyptotekets
festsal. Desuden bortfalder museets årlige tilskud på kr. 30.000, samt gratis stemning af flyglet.
Vi har i alle årene været meget glade for at kunne være i Glyptotekets smukke rammer.
Bestyrelsen er imidlertid meget tilfreds og taknemmelig over, at vi fremover kan afholde alle koncerter i den akustisk fremragende Garnisons Kirke, som vi kender så
godt fra vore 3 årlige koncerter.
Vi har i en årrække haft en glimrende hjemmeside på nettet takket været vores medlem Stine Holm Ejlersen. Det betyder, at vi nu fremover kan gå ind og rette på og
komme med aktuelle henvendelser, for eks. ved programændring i forbindelse med
sygdom og lignende. Vi håber at få Stine valgt ind i bestyrelsen i aften, da hun også
bidrager med mange andre ideer.
Vedrørende E mail er vi tæt på at have 100% af vore medlemmers E mail adresser og
kan derfor relativt let henvende os direkte til hver enkelt.
Sidste år indførte vi et nyt tiltag til vore medlemmer, hvilket betød, at der for hvert
tegnet medlemskab fulgte en gratis gæstebillet med. Den ordning vil vi forlænge til
også at gælde den kommende sæson.

Ad 3: Vores kasserer Jørgen Buhl Pedersen fremlægger regnskabet, som balancerer
tilfredsstillende. Vi har et underskud på kr. 6.000, men har en egenkapital på nogle
tusinde kr, som er en slags buffer.
Medlemskontingentet er kr. 500, deraf moms kr. 100.
Jørgen understreger, at endnu flere medlemmer naturligvis vil gavne foreningen og
opfordrer derfor vores medlemmer til at delagtiggøre venner og bekendte om foreningens fortræffelige koncerter.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Ad 4: Næste års kontingent forbliver uforandret på kr 500,00, gæstebilletter kr
130,00.
Ad 5: Nuværende bestyrelse genvælges, og Stine Holm Ejlersen vælges til nyt medlem i bestyrelsen.
Ad 6: Susanne Graae genvælges som revisor.
Ad 7: Malene Graae genvælges som revisorsuppleant.
Ad 8: Et medlem spørger, om økonomien i kammermusikforeningen er god nok, da
flere tilskud stopper med udgangen af denne sæson.
Formanden svarer, at bestyrelsen anser, at det nok skal løbe rundt, bl. a.fordi vores
omkostninger til koncertlokale det kommende år bliver mindre.
Det kan dog ikke udelukkes, at medlemskontingentet i fremtiden vil stige en smule.
I alle tilfælde agter bestyrelsen også i fremtiden at ansøge fonde om støtte.
Et andet medlem vil vide om bestyrelsen overvejer at bruge facebook som hjælp til at
få kontakt med endnu flere koncertgængere.
Formanden replicerer, at der allerede nu bliver arbejdet på dette.
Desuden ønsker vi fortsat at få informationer om vores koncerter ud i Kulturnaut og
påtænker en annonce i musikmagasinet Klassisk, som mange musik interesserede
mennesker læser.
Generalforsamlingen slutter.
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