Referat fra generalforsamling
torsdag, den 11. februar 2016 kl. 19,00
på Rønne Bibliotek

Robert Wilbrandt bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer (incl. fra
bestyrelsen: Robert Wilbrandt, Kirsten Sonne Andersen, Birgit Holm Nielsen,
Tonny Kofoed, og Ulla-Lise Thim, samt suppleant Jes Svensson. Afbud fra Ruth
van Gilse) hvorefter vi sang ”Hilsen til Forårssolen”.
Derefter kunne generalforsamlingen begynde.
Preben Simonsen blev valgt til dirigent.
Preben konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor
lovlig og beslutningsdygtig.
Herefter blev ordet givet til fungerende formand Robert Wilbrandt for
aflæggelse af beretning.
Robert indledte med at fortælle, hvorfor det var ham, der fremlagde
beretning. Bodil Westergaard, formand for foreningen siden 2010, havde af
helbredsmæssige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 1. januar
2016. Dette betyder, at vi pt. er uden formand, hvorfor Robert indtil næste
bestyrelsesmøde fungerer som sådan. Robert takkede Bodil for hendes store
arbejde i foreningen. Hun har været med til at skaffe gode og anderledes
musikalske oplevelser til foreningen. Derefter udnævnte Robert, på
bestyrelsens vegne, Bodil til Æresmedlem.
Der har i 2015 været afholdt i alt 8 koncerter, og Robert fortalte kort om
dem alle. Sammenfattet kan vi konkludere, at vi har afholdt et meget
varieret program på mange forskellige lokaliteter, og at det gennemsnitlige
besøgstal på 84 har været absolut tilfredsstillende – en lille forøgelse i
forhold til tidligere år.
Programmet for 2016 er blevet til under Bodils formandskab, og hun har
haft en væsentlig indflydelse på det. Den første koncert, med Sønderjyllands
Symfoniorkester, er allerede afholdt, og forude venter der os en koncert
med Oslo Strygekvartet, en sangaften med Visti Hald og 3 guitarister,
klarinet og klaver med Simon Kovacs og Minako Christiansen, accordeon og
violin med Bjarke Mogensen og Philippe Skow, koncert med Trio Misto og
årets sidste koncert er med Kirstine Schneider og Christian Westergaard,
violin og klaver.
Hanne Mailand fortalte om tilblivelsen af koncerten på Bornholms
Kunstmuseum i forbindelse med hendes udstilling, og takkede for en god
koncert.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
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Tonny Kofoed gennemgik årets regnskab, der viser et underskud på små kr.
3000,00. Medlemstallet var pr. 31.12.15 på 165.
Der blev stillet flere spørgsmål til regnskabet, som Tonny besvarede,
hvorefter det blev godkendt.
Herefter blev budgettet fremlagt og debatteret. Blandt andet blev der
spurgt, om ikke det var vanskeligt at lægge et budget, da mange indtægter
afhænger af fonde. Hertil svarede Tonny, at han altid håbede på god vilje fra
fondene. Budgettet blev ligeledes godkendt.
Valg til bestyrelsen: Birgit Holm Nielsen og Robert Wilbrandt blev genvalgt.
Kenn Therkelsen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Suppleant Jes Svensson blev ligeledes genvalgt. Susan Veise ønskede ikke
genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant: Finn Bræstrup Karlsen blev genvalgt
som revisor og Hanne Tindborg blev genvalgt som revisorsuppleant.
Der var indkommet et forslag fra medlemmerne Anna Scriver og Bjarne
Biggas, Svaneke:
”Vi vil gerne foreslå, at man til de fremtidige koncerter fritager unge
under 25 år for betaling af den sædvanlige billetpris”.
Forslaget blev drøftet og derefter vedtaget. Det skal fremover fremgå af
annoncer og plakater.
Under eventuelt fremkom forslag om ophængning af plakater i vores
asylcentre.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og Robert takkede
dirigenten for en god måde at føre os igennem generalforsamlingen på.
Generalforsamlingen slut kl. 20.00.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et lille traktement.
Som afslutning sang vi ”Go’ nu nat”.
Rønne, den 14. februar
For referat: Ulla-Lise Thim
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 15 hos Jes Svensson,
Bagerplads 5, Rønne.
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