
 
 

Referat fra generalforsamling 
tirsdag, den 11. februar 2014  
på Bornholms Centralbibliotek. 
 
Til generalforsamlingen var mødt 27 medlemmer, heraf fra bestyrelsen: Bodil Westergaard (BW), 
Kirsten Sonne Andersen (KSA), Birgit Holm Nielsen (BHN), Ruth van Gilse (RvG), Tonny Kofoed 
(TK), Robert Wilbrandt (RW) og undertegnede Ulla-Lise Thim (ULT). 
 
Efter en indledende vintersang: ”Der er ingenting i verden……” blev T. van Gilse udnævnt som 
dirigent og fik derefter ordet. 
 
Dirigenten gav derefter ordet til BW for formandsberetningen, som omfattede en gennemgang af 
sæson 2013 og hvad der er planlagt for 2014. 
 
Spørgsmål og reaktioner fra de tilstedeværende: Koncert med Alfa var anderledes og meget 
spændende. Drøftelse af de fysiske rammer omkring koncerter. Svanekegården ikke det bedste 
sted. Bl.a. er flere af vores medlemmer blevet mødt af en sur dame med spørgsmål om man i 
forvejen havde bestilt billet, når de mødte til koncert, som vi har lavet i samarbejde med 
Svanekegården. Dette er meget generende! Det blev derefter drøftet, om man skulle kunne 
reserve billettet i forvejen, hvilket vi efterfølgende vil tage op i bestyrelsen. Hvorfor flere 
komponister til samme koncert? Vi mener, det er godt at sprede sig, ellers risikerer vi endnu færre 
tilhørere. 
 
TK gennemgik derefter det reviderede regnskab, som viste et overskud på ca. kr.14.000. Derefter 
få spørgsmål fra salen, som TK svarede tilfredsstillende på. Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Derefter fremlagde TK budget for 2014.  
 
Valg til bestyrelsen for 2 år: På valg: BW, BHN og RW. Alle 3 blev genvalgt uden modkandidater. 
Suppleant vælges for 1 år: Gabriela Jantzen blev valgt.  
 
Revisor Finn Bræstrup-Karlsen og revisorsuppleant Hanne Tindborg blev begge genvalgt. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Under Evt. blev følgende emner diskuteret: 
Stort ønske: Ny koncertsal!  
Samarbejder Bornholms Musikforening og Musikfestivalen om koncerter? 
Bestyrelsen blev opfordrer til ikke at lægge koncerter, så de falder sammen med andre 
arrangementer – vi gør hvad vi kan, men dette er meget svært! Man kunne måske finde ud af, 
hvad der ellers foregår på øen, via Kulturbutikken på St. Torv? 
På spørgsmålet om, hvor musikforeningens medlemmer bor, svarede TK, at medlemmerne 
kommer fra hele øen, men alle ved jo, at unge mennesker ikke ses så ofte ved koncerterne, 
selvom studerende med ID-kort har gratis adgang. 
Koncertønsker: Oslo Strygekvartet – Tangoorkestret – Trio Con Brio. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et musikalsk indslag: 
Laila Knudsen, bratsch, Sofia Mugro, tværfløjte og Bodil Westergaard spillede satser fra 
Beethovens Keglebanetrio. 
 
Efter generalforsamlingen, var det tid til endnu en sang: ”Den blå anemone” samt et lille måltid, 
inden man skiltes. 
 
For referat 
Ulla-Lise Thim 


