
 

Generalforsamling i Silkeborg Classic onsdag d. 17.11.2021 

i Jysk Musik- og Teaterhus kl. 20:00 

Mødet påbegyndt senere pga. forudgående koncert 

til stede er 9 foreningsmedlemmer samt bestyrelsens 6 medlemmer 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Som dirigent valgtes Bo Hulgaard, som referent Inger Bergenholtz 
Mødet konstateres indkaldt i tide og efter reglerne. 

2.  Bestyrelsens beretning 

Formanden Svend Jakobsen gennemgik årets begivenheder, begyndende med koncerten før sidste års 
generalforsamling i Medborgerhuset. 
Bestyrelsen konstituerede sig dengang som følger: 
formand Svend Jakobsen 
sekretær Inger Bergenholtz 
kasserer Poul Nellemann 
aktive medlemmer Lisbeth Kofoed og Johannes Berggreen 
suppleanter Karen Hillersborg og Helle Jakobsen. 
Året blev præget af aflysninger som følge af corona. Det traf især forestillingen ”Historien om en 
Soldat”, som vi håber gennemført efter 25. februar 2022. 
Heldigvis kunne vi gennemføre vores festival i uge 31 2021, hvor alle forestillinger blev livestreamet 
for de medlemmer, som ikke kunne møde op. Også kunstnerne var glade for streamingen. Hvad der 
foregik i detaljer, kan ses på hjemmesiden under ”mere…”/Festival 2021”. Niveauet er fortsat højt, DR 
optog en koncert til udsendelse den påfølgende dag, og koncerterne var godt besøgt, delvis udsolgt. 
Vi ønsker os flere medlemmer, de tilstedeværende bedes gøre reklame. 
Dirigenten komplimenterede os for samarbejdet med andre musikforeninger, der har givet sig udtryk i et 
tillæg til JyllandsPosten før sommerens festivaler samt i et initiativ fra Vendsyssel Festivalens leder, 
Jørgen Boe, med mulighed for at engagere kunstnere mere koordineret med andre musikforeninger. Her 
i efteråret havde vi en fint besøgt temakoncert med Randers Kammerorkester på Kunstcentret Silkeborg 
Bad. 
Vi håber, at coronaudviklingen ikke bremser de første måneder af 2022, og i øvrigt er planlægningen af 
Festival 2022 i gang. På hjemmesiden vil der med mellemrum dukke nye koncerter op, dels vore egne, 
dels i samarbejde med kommunens forskellige koncertsteder. 

3. Godkendelse af regnskab 

Kasserer Poul Nellemann fremlagde en årsrapport fra Partner revision 



Økonomien ser godt ud, og regnskabet godkendes. På hjemmesiden vil man kunne tilgå rapporten. 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 
Helle Jakobsen gennemgik nu forslaget til nye vedtægter, som medlemmerne er blevet gjort bekendt 
med. Fornyelsen er begrundet i, at bestyrelsen gerne vil bringe vedtægterne i overensstemmelse med 
praksis. 
§1 med præciseringen af foreningens navn blev genstand for debat pga. det engelske udtryk ’Concerts’. 
Men paragraffen blev vedtaget. 
§14 om ekstraordinær generalforsamling i den teoretiske situation, at foreningens skal opløses, blev 
også debatteret, men formuleringen blev stående. 
De nye vedtægter blev vedtaget uden yderligere bemærkninger. Vedtægterne vil kunne tilgås på 
hjemmesiden. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Johannes Berggreen og Svend Jakobsen.  
Johannes Berggreen blev genvalgt. Svend Jakobsen ønskede ikke at modtage genvalg. Som kandidat 
meldte suppleant Helle Jakobsen sig, og hun blev valgt som aktivt bestyrelsesmedlem. 
Som suppleant blev Karen Hillersborg genvalgt, mens Svend Jakobsen stillede op som suppleant nr. 2 – 
han blev valgt af forsamlingen. 

6. Valg af revisor 

Partner Revision vil gerne fortsætte. Da der er tale om en statsautoriseret revisor, behøves der kun én. 

7. Evt. 

Ingen emner. 

Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden og for en fin debat. Ligeledes takkede han 
bestyrelsen for godt og professionelt arbejde. 

Referat: Inger Bergenholtz, 18. november 2021


