
 

 
 
REFERAT FRA GENERALFORSALING 
Onsdag d. 2. februar 2022 på Rønne Bibliotek 
 
Fra bestyrelsen deltog Robert Wilbrandt og Birgit Dam samt suppleant Birgit 
Holm Nielsen. 
Afbud fra Kirsten Sonne Andersen, Ruth van Gilse, Jan Nicolaisen og Kenn 
Terkelsen 
Der deltog desuden fire medlemmer. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent 
Erling Aabye Dam 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. Da vores kasserer gennem mange år, Tonny Kofoed, fratrådte i 
begyndelsen af 2021, lykkedes det desværre ikke at finde en ny kasserer. 
Bestyrelsen har derfor valgt at lave en aftale med Bornholms Landbrug & 
Fødevarer (BLF) om at varetage regnskabs-føring og funktionen som kasserer 
(mod betaling). Således har regnskabsassistent Ann-Christin Frederiksen i 
samarbejde med økonomirådgiver Henry Jespersen varetaget disse opgaver i 
2021. Formanden bød vores nye regnskabsfører velkommen.  
 
Foreningen gik 2021 ind i sin 120. sæson. Det blev trods Corona en god sæson 
med 7 koncerter plus en ekstra koncert med Concerto Copenhagen.  
Alle koncerter var meget fine og - set i lyset af Corona – velbesøgte. To af 
koncerterne blev dog flyttet fra forår til efterår. 
 
Medlemstallet er fortsat stigende. Der er p.t. ca. 200 medlemmer. Det er 
glædeligt, at medlemstallet trods Corona ikke blev reduceret. 
 



Billetpriserne til koncerterne blev holdt på et rimeligt niveau. Der er fortsat gratis 
adgang for børn og unge under 25 år. Dette har resulteret i en beskeden forøgelse 
af antallet af unge tilhørere. 
 
Foreningen har fortsat et glimrende samarbejde med øens øvrige musikarrangører 
som f.eks. Bornholms Musikfestival, Kulturcenteret Svanekegården og Sct. 
Nicolai Kirkes sommerkoncertrække. Eksempelvis forsøges koncertdatoer og 
ensembler koordineret, og koncertflyglet i Aa Kirke ”deles” mellem 
Musikfestivalen og Bornholms Musikforening. 
Foreningen er medejer af flyglet, og foreningen har i 2021 bidraget med et beløb 
til en hovedrenovering af flyglet. 
 
Foreningen annoncerer koncerterne så bredt som muligt såvel ”på papir” som 
digitalt. Således bl.a. i dagspressen, på Destination Bornholms hjemmeside, på 
Kultunaut, på Facebook-siden ”Klassisk på Bornholm” og på foreningens 
hjemmeside www.bornmus.dk . Endvidere udgives fortsat en årsfolder, og der 
hænges halvårsplakater op med en koncertoversigt. 
 
Formanden sluttede sin beretning med en præsentation af koncerterne i 2022 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 såvel på 
bestyrelsesmøder som ved koncerterne. 
 
Kommentarer til beretningen:   
Fra et medlem blev der rettet en forespørgsel til, at der her i efterårssæsonen ikke 
er arrangeret koncerter i Rønne. Formanden begrundede dette med, at det er 
billigere for foreningen at benytte fx Aa Kirke til koncerterne, men bestyrelsen er 
opmærksom på problemet. 
Fra bestyrelsen lød en stor tak til formanden, Robert Wilbrandt, for hans store 
engagement, hans mange arbejdstimer og den ihærdighed, han lægger i 
bestyrelsesarbejdet og formandshvervet – til glæde for medlemmerne, det 
bornholmske musikliv og til gode for arbejdsglæden i Bornholms Musikforenings 
bestyrelse. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Da regnskabsføreren ikke var til stede, forelagde formanden regnskabet.  
Året 2021 endte med et underskud på 21.408 kr., da der var indtægter på 
274.364 kr. og udgifter på 295.772 kr. Underskuddet skyldes dels en ekstra 
koncert samt udgifterne til renovering af flyglet i Aa Kirke. Foreningen er fortsat 
velkonsolideret med en kassebeholdning pr. 31.12.2021 på 164.316 kr. Det 
positive regnskab skyldes endvidere dels øgede entréindtægter grundet den ekstra 
koncert og dels en lille stigning i medlemstallet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 



 
  
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt forslag til 
kontingent 
Kassererens forslag til budget 2022 blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter 225.000 kr. og udgifter 225.000 kr.. Udgifter til regnskabsføring er 
placeret under ”Kontorhold”. Der planlægges også i 2022 en ekstra koncert. 
Formanden gjorde opmærksom på, at budgettet for 2022 er lavet allerede i 
begyndelsen af 2021 af hensyn til fondsansøgningerne, så budgettet vil måske på 
nogle punkter divergere fra det endelige regnskab 2022. 
Kontingentet fastholdes på 100 kr. pr. medlem. 
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Ruth van Gilse og Robert Wilbrandt.  
Ruth van Gilse ønskede ikke genvalg. Robert Wilbrandt modtog genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Viggo Andersen som nyt bestyrelsesmedlem. Robert 
Wilbrandt og Viggo Andersen blev valgt. 
Birgit Holm Nielsen var på valg som suppleant og blev genvalgt. 
 
 
6. Revisor og revisorsuppleant på valg for 2 år 
På valg var Finn Bræstrup-Karlsen som revisor og Hanne Tindborg som 
revisorsuppleant. 
Finn Bræstrup Karlsen ønskede ikke genvalg. Hanne Tindborg modtog genvalg. 
Bestyrelsen foreslog vores tidligere kasserer Tonny Kofoed som revisor. Tonny 
Kofoed og Hanne Tindborg blev valgt. 
 
 
7. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
 
8. Eventuelt 
Et medlem rettede en stor tak for de fine koncerter, Bornholms Musikforening 
lykkes med at arrangere. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden. 
 
Mødet sluttede kl. ca 20. Derefter bød foreningen på lidt til ganen. 
 

Ref. Birgit Dam 


