Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2015 kl. 18.45 – 19.15
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent Folmer Teilmann blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden, Michael Malmgreen.
Ad 2. Formandens beretning. Sæsonens koncerter blev gennemgået og kommenteret. Som sædvanlig har
koncerterne været på et meget fint kunstnerisk niveau. Vi har i øvrigt fået mange positive tilbagemeldinger
fra foreningens medlemmer. Det er vi naturligvis meget glade for.
Datoerne for næste sæsons koncerter er 21. oktober 2015 i Glyptoteket, 4. november 2015 i Garnisonskirken, 25. november 2015 i Glyptoteket, 9. december 2015 i Garnisonskirken, 20. januar 2016 i Glyptoteket,
24. februar 2016 i Garnisonskirken og 23. marts 2016 i Glyptoteket med den årlige generalforsamling før
koncerten. Alle koncerter begynder kl.19.30 og den kommende sæsons koncertprogrammer ligger klar i eftersommeren 2015.
Vi er i bestyrelsen tilfredse med fordelingen af 4 koncerter i Glyptoteket og 3 i Garnisonskirken. Ydermere
synes vi, at forholdene i Garnisonskirken er forbedret i og med, at podiet er hævet ganske betragteligt, så
tilhørerne ser musikerne bedre. Desuden har vi fået flere stole til medlemmer, som har problemer med ryggen.
Foreningens økonomi har gavn af Garnisonskirken som koncertsted. Af forståelige grunde er udgifterne i
Glyptoteket pga. nødvendige vagter væsentligt højere (ca. 12.000 kr. mod garnisonskirkens 2.500 kr. pr.
aften). Det bør dog tilføjes, at Glyptoteket yder et årligt tilskud til kammermusikkoncerterne i Glyptoteket,
hvilket gør udgifterne overkommelige.
Kammermusikforeningen har en årrække haft en hjemmeside, som vi har fået udmærket hjælp til fra et
firma ved navn Konform. Prisen var favorabel, men problemet var, at vi ikke kunne gå ind og ændre med
kort varsel. Vi har nu etableret en ny hjemmeside, som er mere opdateret. Et af vores medlemmer, Stine
Holm Ejlersen, tilbød efter sidste generalforsamling sin professionelle hjælp til at oprette en ny, moderne og
mere up to date hjemmeside. Vi vil således fremover kunne gå ind og rette detaljer, f. eks. programændringer i forbindelse med sygdom m.m. Da hjemmesiden ydermere er ca. halvt så dyr som den forrige, er vi i
bestyrelsen meget glade for Stine Holm Ejlersens henvendelse og hjælp. Hjemmesiden er stadig under opbygning og vil jævnligt blive opdateret.
Vi beder allerede nu medlemmerne om deres e mail adresser. Medlemmerne går ind på den nye hjemmeside og tilmelder deres e-mail adresse eller skriver den på A5 siden, som blev udleveret sammen med sæsonens sidste koncertprogram. Således vil det fremover være let for bestyrelsen at udsende giroopkrævninger
samt det nye sæsonprogram, hvilket sparer mange penge i porto og desuden masser af tid. Vi kan i øvrigt
tilføje, at jeres mailadresser vil befinde sig i et lukket system, som er beskyttet. Der er således ingen risiko
ved det, og samtidig sørger systemet og bestyrelsen for, at oplysninger ikke bliver givet videre til 3. part.
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Ved udmeldelse af foreningen vil e-mailadressen og øvrige oplysninger, såsom navn og postadresse, blive
slettet. Vi vil naturligvis fortsat udsende breve til de medlemmer, som ikke har en e-mailadresse.
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Da vores kasserer, Per Lund Madsen,
har været sygemeldt i hele sæsonen, er regnskabet blevet ført af formanden. Byens Revisionskontor har opstillet regnskabet, og den interne revisor, Jørgen Buhl Pedersen, har godkendt regnskabet, se i øvrigt årsregnskabet på hjemmesiden. Bestyrelsen er stadig i korrespondance med skattevæsenet mht. momsfritagelse.
Udsigterne er imidlertid ikke gode. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret 500 kr. for et års abonnement og
130 kr. for et midlertidigt abonnement. Forslaget blev vedtaget.
Ad 5. Valg af bestyrelse og suppleant. Bestyrelsen, som bestod af Michael Malmgreen, Johannes Eskær,
og Folmer Teilmann genvalgtes. Jørgen Buhl Pedersen indtræder i bestyrelsen som kasserer i stedet for Per
L. Madsen, som efter eget ønske fratræder pga. helbredsproblemer. Stine Holm Ejlersen valgtes som suppleant.
Ad 6. Valg af revisor. Susanne Graae blev valgt
Ad 7. Valg af revisorsuppleant. Malene Graae blev valgt
Ad 8. Eventuelt. Et medlem ønskede, at formanden altid benytter en mikrofon, når han meddeler sig til
medlemmerne, da det specielt i Glyptoteket er svært at høre klart. Michael Malmgreen svarede, at han var
klar over problemet og lovede at gøre sig ekstra umage med at tale langsomt, højt og tydeligt. Såfremt vi i
Glyptoteket skal have en mikrofon, hver gang vi har koncerter, vil det medføre en ekstra udgift på ca. 2.000
kr. pr. aften. I Garnisonskirken er der en mikrofon, som vi kan bruge vederlagsfrit.
Et tilbagevendende ønske fra nogle medlemmer er at kunne købe en cd kopi af koncerterne. Bestyrelsen
har drøftet sagen, men indtil videre er det for vanskeligt at håndtere, da indspilningerne er til internt brug for
de forskellige ensembler. Ikke alle musikere ønsker en live koncert mangfoldiggjort.
Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede Per Lund Madsen for hans arbejde i kammermusikforeningen. Ligeledes takkede han bestyrelsen for godt samarbejde. Dirigenten rettede en tak til formanden.
Referent: Johannes Eskær.
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