Referat fra generalforsamling
torsdag, den 9. februar 2017 kl. 19,00
på Rønne Bibliotek
I alt 19 medlemmer var mødt, heraf fra bestyrelsen: Robert Wilbrandt, Kirsten Sonne
Andersen, Birgit Holm Nielsen, Tonny Kofoed, Ruth van Gilse, Kenn Therkelsen og Ulla-Lise
Thim.
Vi indledte med at synge ”I sne står urt og busk i skjul”.
Derefter kunne generalforsamlingen begynde.
1. Valg af dirigent
Preben Simonsen blev valgt til dirigent.
Preben konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor lovlig og
beslutningsdygtig.
2. Beretning
Herefter blev ordet givet til Robert Wilbrandt, formand, for aflæggelse af beretning.
(formandens beretning er medsendt som vedhæftet fil)
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.
3. Regnskab
Tonny Kofoed gennemgik årets regnskab, som viste et overskud på kr. 6825,-.
Medlemstallet er stabilt.
Der blev stillet flere spørgsmål til regnskabet, som Tonny besvarede, hvorefter det
blev godkendt.
4. Budget
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.
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5. Valg til bestyrelsen
Kirsten Sonne Andersen og Tonny Kofoed blev genvalgt til bestyrelsen. Ulla-Lise Thim
ønskede ikke genvalg. Jan Nicolaisen blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og
blev valgt uden modkandidater.
Suppleant Jes Svensson ønskede ikke genvalg. Birgit Aabye Dam blev foreslået og
valgt uden modkandidat.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant: Finn Bræstrup Karlsen blev genvalgt som revisor
og Hanne Tindborg blev genvalgt som revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Under eventuelt blev diskuteret, om det ville være en god idé at lægge foreningen på
Facebook. Det mente man dog ikke, da det er vanskeligt at opdatere og vedligeholde,
og meget vanskeligt at komme ud af igen.
Man diskuterede også musikvalg til koncerterne – og der var bred enighed om, at
man gerne ville have en blanding af nyere og ældre musik på programmet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og Robert takkede dirigenten for en god
måde at føre os igennem generalforsamlingen på.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19,50 med endnu en sang.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et lille traktement.
Rønne, den 16. februar 2017
For referat: Ulla-Lise Thim

Bornholms Musikforening
Sekretær: Ulla-Lise Thim,
St. Torvegade 62, 3700 Rønne
Tlf. 30 31 41 98
Mail: ullalisethim@gmail.com

