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Referat fra generalforsamling, torsdag den 10. februar 2011 

på Bornholms Centralbibliotek 
                           

 

 

Mødt fra bestyrelsen: Bodil Westergaard, Kirsten Sonne Andersen, Birgit Holm 

Nielsen, Lisbeth Madvig, Tonny Kofoed, Robert Wilbrandt, Ulla-Lise Thim samt 

suppleant Steen Christensen. 

Afbud fra Axel Teich Geertinger. 
 

Bodil bød velkommen til de mange fremmødte – i alt 24 personer. 

 

1. Dirigent: Thorkild Engell blev valg, og konstaterede derefter 
generalforsamlingen lovlig indvarslet. 

2. Formanden fremlagde beretning, som blev godkendt. 

 

Her var så et musikalsk indslag: Fabian spillede en sats fra Niels Viggo 

Bentzons ”In the Zoo”, Strudsen, på akkordeon. Man fornemmede virkelig en 

struds iblandt os! 

 

3. Tonny fremlagde regnskabet for 2010, som viste et lille overskud på godt 

kr. 2000., der er en kassebeholdning pr. 17.000, samt en reservefond. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Tonny fremlagde budget for 2011. Resultatet er et budgetteret 

underskud på kr. 47.000. Kontingentet forbliver uændret kr. 100 pr. 

person. 
 

Endnu et musikalsk indslag: Maiken og Sara spillede sammen med Bodil fra 

Corellis 4. sonate i H-moll. Fløjte, violin og klaver. Smuk musik. 

 

5. Valg til bestyrelsen for 2 år: Tonny, Kirsten, Lisbeth og Ulla-Lise blev alle 

genvalgt uden modkandidater. Det samme for suppleanterne Axel og 

Steen for 1 år. 

6. Revisor Finn Bræstrup-Karlsen og revisorsuppleant Hanne Tindborg blev 

ligeledes genvalgt uden modkandidater for 2 år. 

 

Fabian kom atter ind med sin akkordeon og spillede et muntert stykke af Pietro 

Dairo, som ledte tankerne hen på cirkus og markedsgøgl. 
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7. Indkomne forslag: ingen. 

8. Eventuelt: Det store spørgsmål om hvordan vi får flere af vores 

medlemmer og andre, måske især unge, til vores koncerter, blev atter 

drøftet. Der kom mange gode forslag. Bl.a. at lade flere unge musikere 

optræde. Reklamere på Gymnasiet og andre uddannelsessteder. Lave en 

aften, hvor man fortæller om instrumenter. Måske mere blandet musik. 

Cross-over-musik. Et spørgsmål om, hvor mange pladser, der evt. skal 

kunne reserveres på forhånd, blev også drøftet. Studierabat blev drøftet.  

Der kom et ønske om at bruge mikrofon ved velkomst og præsentation 

af koncerter. 
Et ønske om at starte og slutte generalforsamlingen med en sang blev 

godt modtaget. 

        Mange ideer for bestyrelsen at arbejde videre med. 

 

Steen ønskede Bodil held og lykke med formandsposten. 

 

Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og slutte 

generalforsamlingen. 

 

Et lille traktement, bestående af brød, ost og pålæg samt lidt vin og vand, 

blev herefter hentet frem. 

 
 

For referat 

Ulla-Lise Thim 


