
	
	

REFERAT FRA GENERALFORSALING 
Onsdag d. 5. februar 2020 på Rønne Bibliotek 
 
Fra bestyrelsen deltog Robert Wilbrandt, Kirsten Sonne Andersen, Birgit Aabye Dam, Ruth 
van Gilse, Jan Nicolaisen og Kenn Terkelsen samt suppleant Birgit Holm Nielsen.  
Afbud fra Tonny Kofoed. 
Der deltog desuden 6 medlemmer. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent 

Preben Simonsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne. Han gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 
2. Formandens beretning 

Formanden begyndte sin beretning med at præsentere foreningens bestyrelse og 
suppleant. 
Det er foreningens 118. sæson, som nu er overstået. Og det blev en meget god sæson 
med 7 koncerter, som alle var meget fine og trak godt med publikum. I det hele taget 
har der de senere år været et stigende antal tilhørere til koncerterne, og medlemstallet 
er også svagt stigende. Der er p.t. ca. 190 betalende medlemmer.  
Til nogle af de ”dyre” koncerter er der indført forhøjede billetpriser. Det har 
tilsyneladende ikke skræmt tilhørerne væk, men har til gengæld været med til at 
konsolidere foreningens økonomi. 
Foreningen samarbejder med Bornholms Musikfestival, Svanekegården, Sct. Nicolai 
Kirke, Aa kirke og de øvrige kirker omkring planlægning af øens klassiske koncerter. 
F.eks. er foreningen medejer af flyglet i Aa Kirke.  
Foreningen prøver at annoncere koncerterne så bredt som muligt. Der har dog vist sig 
et problem for den kommende sæson, da Denne uges Bornholm ikke længere vil 
udkomme så hyppigt. 4 af foreningens koncerter vil således falde uden for den periode, 
som dækkes af bladet. 
Formanden sluttede sin beretning med en præsentation af koncerterne i 2020 og en tak 
til fonde og offentlige myndigheder for velvillig støtte, til kirkerne for godt samarbejde og 
til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde omkring koncerterne.  
Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Da kassereren ikke kunne være til stede, havde formanden fået til opgave at forelægge 
regnskabet. Året 2019 endte med et overskud på 22.290 kr., da der var indtægter på 
285.298 kr. og udgifter på 263.008 kr. Det positive regnskab skyldes dels de stigende 
billetpriser ved visse koncerter og dels det stigende antal tilhørere 



.Regnskabet blev godkendt. 
  

 4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt forslag til kontingent 
     Kassererens forslag til budget 2020 blev gennemgået og godkendt. Indtægter 227.000  
     kr. og udgifter 224.000. Budgetteret resultat, overskud 3.000kr. 
 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
     På valg var Tonny Kofoed, Ruth van Gilse og Robert Wilbrandt. Alle blev genvalgt.  
     Dog har kassereren, Tonny Kofoed, meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen og som 
     kasserer efter generalforsamlingen i 2021.  
     Birgit Holm Nielsen var på valg som suppleant og blev genvalgt. 
 
6.  Revisor og revisorsuppleant på valg for 2 år 
     Genvalg til Finn Bræstrup-Karlsen som revisor og til Hanne Tindborg som revisorsup- 
      pleant. 
 
7.  Indkomne forslag 
     Der var ikke indkommet forslag. 
 
8.  Eventuelt 
     Intet at bemærke. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden.  
Mødet sluttede kl. 20. Derefter var foreningen vært ved lidt at spise og drikke.  
 

Ref. Ruth van Gilse 
 

 
 
 
 


