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Referat fra generalforsamlingen 

torsdag den 9. februar 2012 på Bornholms Bibliotek. 

 

 

Der var mødt i alt 16 personer – heraf fra bestyrelsen: 

Bodil Westergaard, Tonny Kofoed, Kirsten Sonne Andersen, 

Birgit Holm Nielsen, Robert Wilbrandt, Steen Christensen og undertegnede. 

Axel Teich-Geertninger havde meddelt, at han ikke kunne være til stede. 

 

Bodil bød velkommen, hvorefter vi sang ”Vor sol er blevet kold”. 

 

Steen Christensen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen. 

Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da indkaldelser var blevet 

sendt ud til alle medlemmer midt i januar. 

 

Bodil aflagde beretning, hvorefter man debatterede forskelligt herfra. Bl.a. koncertvalget. Alle var 

enige om, at det er en god ide at få ”nye” koncerter og måske andre steder at afholde koncerter. 

Mere samarbejde med Bornholms Højskole og Musikhuzet blev foreslået, og Michael Berg, som 

arrangerer Jazz-koncerter er også meget interesseret i samarbejde. Dette vil bestyrelsen arbejde 

videre med. 

 

Steffen Hyldig havde stor ros til et spændende program. 

 

Tonny fremlagde regnskabet, som viste et underskud på ca. 9000,- kr. Budgettet balancerer, hvis vi 

får kr. 80000,- fra fonde. Kontingent uændret. 

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet og der kom et musikalsk indslag: 

Lars Peter Schultz, Robert Wilbrandt, Mayken Christiansen og Bodil Westergaard spillede 1. sats 

fra Mozarts klaverkvartet i S-dur. Et friskt pust! 

 

Valg til bestyrelsen: 

Steen trak sig fra bestyrelsen efter mange år – og mange år som formand. 

Bodil, Birgit og Robert blev genvalgt, og Axel blev valgt til bestyrelsen. 

Man fandt ingen, der ville stille op til suppleant-posterne, men blev enige om at Bodil spørger Signe 

Scharling. 

 

Bodil takkede Steen for mange års arbejde i Bornholms Musikforening. 

 

Eventuelt. Herunder intet. 

 

Steen takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen sluttede med at synge: ”Det er 

hvidt derude”. 

 

Efter generalforsamlingen bød foreningen på lidt brød og pålæg. Hertil rød- og hvidvin samt vand. 
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