
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
d. 6. februar 2018 på Rønne Bibliotek

Foruden bestyrelsen og suppleanten var der mødt 14 medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent. Preben Simonsen blev valgt og konstaterede, at  generalforsam-
     lingen var lovligt indkaldt. Gav straks ordet til formanden for aflæggelse af be-
     retning.

2. Formanden  aflægger beretning. Formanden begyndte sin beretning med en præ-
    sentation af bestyrelsens medlemmer samt suppleant. Bestyrelsen har i 2017  af-
    holdt 4 møder, og der har været holdt 7 koncerter. Kvaliteten af koncerterne var
    i orden, men ved et par af koncerterne kunne man godt have ønsket sig flere til-
    hørere. Gennemsnitligt er der 60 tilhørere til Musikforeningens koncerter. Antallet
    af medlemmer er let faldende. Der er p.t. ca 160 betalende medlemmer. 
    Musikforeningen er blevet medlem af Destination Bornholm og har dermed fået 
    adgang til deres hjemmeside, hvor koncerterne annonceres. Desuden annonceres
    de så vidt muligt i ”Denne uges Bornholm”, Kultunaut, kulturredaktionen på TV2
    Bornholm, på internetsiden Klassisk Bornholm og  endelig i Bornholms Tidende.
    Musikforeningen er derimod ikke aktiv på Facebook og de sociale medier. Som 
    noget nyt laves der fra i år en halvårs plakat frem for en plakat til hver koncert.
    Formanden sluttede sin beretning med en præsentation af koncerterne i 2018 og
    en tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde omkring koncerterne.
    Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Året 2017 slutte-
    de med et overskud på 11.111kr., da der var indtægter på 224.680 kr. og udgifter
    på 213.569 kr. Regnskabet godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt forslag til kontingent.
    Kassererens forslag til budget 2018 lød på 219.500 kr. Forslaget blev godkendt.
    Kassereren  foreslog uændret kontingent.  Godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Fra bestyrelsen var Robert Wilbrandt, Birgit Holm Nielsen og Ruth van Gilse på  
    valg. Desuden var suppleant Birgit Aaby Dam på valg. Robert Wilbrandt og
    Ruth van Gilse blev genvalgt. Birgit Holm Nielsen valgte at trække sig fra bestyrel-
    sen til fordel for posten som suppleant. Birgit Aaby Dam stillede i stedet op til be-   
    styrelsen. Konstruktionen blev godkendt, og begge blev valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg af Finn Bræstrup Karlsen og Hanne
    Tindborg.



7. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt. Der var fra flere sider ros til bestyrelsen for de fine programmer med
    koncerter af høj kvalitet.
    Spørgsmål fra nyt medlem om bestilling af billetter – evt. Billetnet. Spørgsmålet
    har været overvejet i bestyrelsen, men da der aldrig er udsolgt til koncerterne, an-
    ses det for tilstrækkeligt med mulighed for at bestille per SMS eller mail.
    Også spørgsmål om at nå et yngre publikum. Bestyrelsen understregede, at der er
    gratis adgang til koncerterne for unge under 25 år, og der hænges plakater op bå-
    de på gymnasiet og musikskolen.
    Birgit Holm Nielsen havde været i arkiverne og oplæste et referat fra et af musik- 
    foreningens arrangementer i 1948,hvor der både var rationeringsmærker og sjæld-
    ne bådforbindelser at forholde sig til.

Mødet sluttede kl. 20, hvorefter foreningen var vært ved lidt at spise og drikke.
 

Ref. Ruth van Gilse


