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Referat fra generalforsamling 
torsdag, den 05. februar 2015 kl. 19,00  

på Bornholms Centralbibliotek  
 
 

Bodil Westergaard bød velkommen til de ca. 20 fremmødte medlemmer (incl. 
Bestyrelsen: Bodil Westergaard, Kirsten Sonne Andersen, Birgit Holm Nielsen, 
Ruth van Gilse, Tonny Kofoed, Robert Wilbrandt og Ulla-Lise Thim) hvorefter vi 
sang ”Vor sol er bleven kold” 
 
Derefter kunne generalforsamlingen begynde. 
                                                                             

Jørn Lund blev valgt til dirigent.  
Jørn konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor 
lovlig og beslutningsdygtig. 2 stemmetællere blev valgt: Preben Simonsen 
og Jørn Lund. 
Herefter blev ordet givet til Bodil for aflæggelse af beretning. Bodil uddelte 
”roser” og tak til bestyrelsen for arbejdet og engagementet i vores forening. 
Ligeledes var der stor tak til Axel Teich-Gertinger for arbejdet med 
programfolderen. Derefter fortalte Bodil om årets koncerter. Det blev til i alt 
10 koncerter af forskellig art.  
Dette års koncerter er tilrettelagt og kan ses af den udsendte folder. Dog har 
Sønderjyllands Symfoniorkester meldt afbud i 2015, men vil i stedet for 
komme i 2016, så måske bliver der 2 symfonikoncerter det år. Der er 
planlægning i gang for en anden koncert som erstatning. 
Der var ikke megen debat omkring beretningen, så den blev taget til 
efterretning. 
Derefter fik Tonny Kofoed ordet til fremlæggelse af regnskabet. Resultatet 
for året blev et lille overskud på kr. 1408. Dette skyldtes ikke mindst de 
fondsmidler, som det var lykkedes Tonny at skaffe. Nemlig kr. 60.000 fra 
15. juni Fonden, kr. 10.000 fra Solistforeningen, kr. 5.000 fra Simon Spies 
Fonden, kr. 15.000 fra Augustinusfonden og kr. 10.000 fra Grosserer 
Andreas Collstrup og søn Rudolf Collstrups Legat. Der blev stillet nogle få 
spørgsmål til regnskabet, som Tonny besvarede, hvorefter det blev 
godkendt. Tonny fremlagde budget for året 2015, som viser et underskud på 
kr. 10.000. Kontingentet forbliver uændret. 
Vi nåede nu til valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Kirsten 
Sonne Andersen, Tonny Kofoed, Ruth van Gilse og Ulla-Lise Thim. Alle blev 
genvalgt. Suppleant Gabriela Jantzen ønskede ikke genvalg, hvorefter Jes 
Svensson (1. suppleant) og Susan Veise (2. suppleant) blev valgt for 1 år. 
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Revisor Finn Bræstrup-Karlsen og revisorsuppleant Hanne Tindborg blev 
ligeledes genvalgt. Begge for 2 år. 
 
Kenn Therkelsen havde indsendt et forslag om samarbejde mellem 
Bornholms Musikforening og Foreningen Norden. Generalforsamlingen bad 
Bodil kontakte KT for nærmere information, hvorefter det bliver op til 
bestyrelsen at tage stilling til dette. 
 
Under eventuelt blev igen drøftet hvordan man får de unge til at komme til 
vore koncerter. Bodil kom med forslag om at lave ”Fyraftens Koncerter” med 
unge lokale musikstuderende i forskellige kirker. 
Bodil efterlyste anmeldelse af koncerter fra publikum eventuelt som 
læserbreve.  
Et medlem ønskede mikrofon ved introduktion af koncerter. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.00 med en sang af Halfdan 
Rasmussen ”Noget om Kraft”. 
 
Efterfølgende var der et lille traktement, bestående af lidt brød og pålæg 
samt vin og vand.  
 
For referat: 
Ulla-Lise Thim 
 
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015 kl. 15.00 hos Birgit Holm 
Nielsen, Glentevangen 5, Rønne 

 
  

 
             


