REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
d. 7. februar 2019 på Rønne Bibliotek
Fra bestyrelsen deltog Kirsten Sonne Andersen, Tonny Kofoed, Birgit Aabye Dam,
Jan Nicolaisen og Robert Wilbrandt samt suppleant Birgit Holm Nielsen.
Afbud fra Ruth van Gilse og Kenn Terkelsen
Ca. 20 medlemmer var mødt.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
Preben Simonsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med behørig
varsel. Han gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
2. Formanden aflægger beretning.
Formanden begyndte sin beretning med en præsentation af bestyrelsens medlemmer samt
suppleant.
Bestyrelsen har i 2018 afholdt fire møder. Der har i den 117. sæson været holdt syv koncerter,
hvor bestyrelsen har bestræbt sig på at præsentere såvel ny som ældre musik med såvel unge
som med mere garvede musikere. Kvaliteten af koncerterne var rigtig fin. Især havde 1.koncert
med Concerto Copenhagen mange tilhørere, men også 3. koncert i Domen med Tresafinado og 6.
koncert med Anders og Benjamin Koppel trak mange mennesker og et andet publikum end
sædvanligt. Gennemsnitligt har der været 96 tilhørere til koncerterne, det højeste i mange år, så
fra den vinkel har det også været en fin sæson.
Medlemstallet er steget med 15 % til 191 betalende medlemmer.
Bornholms Musikforening samarbejder med Bornholms Musikfestival, Svanekegården samt med
arrangør af Sct. Nicolai Kirkes sommerkoncerter med henblik på koncertdatoer og ensembler.
Foreningen har fået ny og tidssvarende hjemmeside, bl.a. kan man nu reservere billetter til
foreningens koncerter via hjemmesiden.
Endvidere annonceres som noget nyt på facebooksiden ”Klassisk på Bornholm”, fortsat på
”Kultunaut” og på ”Bornholm.info” (Destination Bornholm), med annoncer i Bornholms Tidende,
Denne uges Bornholm samt via foreningens halvårsplakater og foldere.
Formanden sluttede sin beretning med en præsentation af koncerterne i 2019 og
en tak til fonde og offentlige myndigheder for velvillig støtte, til kirkerne for godt samarbejde og
til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde omkring koncerterne.
Efterfølgende blev bestyrelsen rost for de fine koncertprogrammer og beretningen blev
godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Året 2018 sluttede med et overskud på 44.000 kr., da
der var indtægter på 223.000 kr. og udgifter på 179.000 kr. Især bidrog de i forhold til budgettet
øgede billetindtægter til det gode resultat.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt forslag til kontingent.
Kassererens forslag til budget 2019 blev gennemgået og godkendt.
Kassereren foreslog uændret kontingent. Godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Fra bestyrelsen var Kirsten Sonne Andersen, Tonny Kofoed, Jan Nicolaisen og
Kenn Terkelsen på valg. Birgit Holm Nielsen var på valg som suppleant.
Alle blev genvalgt.
6. Revisor og revisorsuppleant er ikke på valg i år.
Finn Bræstrup Karlsen er revisor og Hanne Tindborg er revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
8. Eventuelt.
Fra forsamlingen blev der spurgt til, hvordan bestyrelsen lykkes med at sammensætte de fine
koncertprogrammer.
Formanden svarede, at det er positivt og fremmende for koncerter af høj kvalitet, at de dygtige
ensembler som Concerto Copenhagen m.fl. meget gerne vil til Bornholm og spille koncert –
endvidere, at bestyrelsen i god tid planlægger koncerterne og retter henvendelse til ensembler og
musikere.
Fra medlem af foreningen, Erik Schuldt blev bestyrelsen spurgt, om der var interesse for i
Bornholms Musikforenings regi at promovere transmission i en af de lokale biografer af
symfoniske koncerter fra Berliner Philharmonie via live-streaming eller af andre større
orkesterkoncerter via harddisk.
Spørgsmålet blev drøftet i forsamlingen, og man enedes om, at Erik Schuldt retter henvendelse til
biografer for at afdække interessen for at vise koncerterne. Herefter drøftes spørgsmålet i
Bornholms Musikforenings bestyrelse.
Mødet sluttede kl. 20.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter foreningen var vært ved lidt at
spise og drikke.
Ref. Birgit Aabye Dam

