
 

 

Referat fra generalforsamling 

torsdag den 7. februar kl. 19.00  

på Bornholms Centralbibliotek. 

 

 

1. Efter en indledende vintersang (intoneret af Bodil Westergaard blandt de ca. 20 

tilstedeværende), blev Tonny Kofoed valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet (pr. brev til medlemmerne udsendt i uge 3). 

2. Ordet blev derefter givet til Bodil Westergaard for formandsberetningen, som omfattede en 

gennemgang af sæson 2012 og løftede sløret for sæson 2013.  

3. Tonny Kofoed gennemgik derefter det reviderede regnskab og dette godkendtes. 

4. Derefter fremlagde TK budget for 2013. Han kunne fortælle, at der var kommet tilsagn om 

tilskud fra Regionskommunen. Til gengæld er der kommet afslag fra Kunststyrelsen, fordi den 

manglede program på et tidspunkt, hvor programmet overhovedet ikke havde mulighed for at 

foreligge. TK vil reagere. Budgettet er lavet, forudsat at kontingentet ikke bliver ændret. Blandt 

deltagerne var der derfor spørgsmål om, hvordan kontingentet (100 kr.) ligger i forhold til andre 

musikforeningers, og BW kunne fortælle, at det ligger i ”den billige ende”. Man var enige om at 

holde kontingentet uændret, så længe foreningens økonomi er så god. Desværre er medlemstallet 

svagt faldende. 

 

Efter dette punkt spillede Sara, Mayken og Laila (musikstuderende), to Haydn trioer, hvilket 

høstede stort bifald. 

 

5. Der var genvalg til Tonny Kofoed, Ulla-Lise Thim og Kirsten Sonne Andersen. Ruth van Gilse 

valgtes til suppleant. 

6. Der var også genvalg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

8. Under Evt. blev følgende emner diskuteret: 

På spørgsmål om, hvor foreningens grænser går med hensyn til repertoire, svarede BW, at der er 

vide grænser, så længe musikken er autentisk. Lidt utraditionelle ting, f.eks. viser kunne man 

måske godt inddrage, ligeså vel som en blanding af moderne og gammel musik bør indgå. (Der 

var lidt utilfredshed med de moderne islæt i 2013 programmet) 

Forskellige koncertsteder blev drøftet – Svanekegården og Møbelfabrikken er (nok) ikke optimale.  

Bodils Kirkes flygel er i dårlig forfatning – det ville være dejligt med et godt flygel (måske) dér. 

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. 
Vores fine programfolder for 2013 , som Axel Teich-Geertinger er mester for, blev præsenteret. 

Til slut mindedes foreningens tidligere formand Erik Hansen, der døde i slutningen af januar, 91 år 

gammel. 

 

Efter generalforsamlingen, var det tid til endnu en vintersang samt et lille måltid, inden man 

skiltes. 

 

For referat 

Kirsten Sonne Andersen                                                                                        


