
Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 10. april 2005: 

 

 

Hjørring Musikforening har afholdt generalforsamling på Vendsyssel Kunstmuseum, d. 10 april, hvor formanden 
Niels Henrik Behrndtz, efter valg af Thorkil Mailand som dirigent, kunne aflægge beretning fra et aktivt år med 
seks koncerter, besøgt til bristepunktet i Vendsyssel Kunstmuseum´s store lokale på 1. sal. 
 
Foreningens helt klare mål er koncerter af et meget højt niveau med nogle af de bedste kunstnere indenfor den 
klassiske genre. Dette har tydeligvis også båret frugt, idet medlemstallet er støt stigende og rundede for nyligt 
240 medlemmer. 
 
En anden medvirkende årsag til den store fremgang er uden tvivl afholdelse af koncerterne på Vendsyssel 
Kunstmuseum, samt den, gennem de sidste fire år, målrettede markedsføring af foreningen. 
 
I forbindelse med afholdelse af koncerterne på Vendsyssel Kunstmuseum er foreningen rendt ind i et problem 
med hensyn til plads. – Et positivt problem! - I dag er det sådan, at møder 75-100% af medlemmerne op til en 
koncert, er der ikke plads nok. – Dette problem søges løst inden efterårets koncerter begynder, idet museet har 
åbnet for nogle muligheder, der tillader flere pladser i lokalet og giver bedre oversigtsforhold. 
 
Kasserer Egon Jensen aflagde regnskab, der viste et mindre periodisk underskud på 5.700,- kr. - Foreningen 
har endnu ikke gjort brug af sponsorstøtte, men klaret sig med kontingentet, samt den uundværlige støtte fra 
Hjørring Kommunes Arrangementspulje, Amtets Musikudvalg samt Statens Musikråd.  
 
En mindre årlig kontingentforhøjelse på kr. 25,- fra nytår, vil kunne klare økonomien de næste par år, hvorefter 
vi så må forholde os til driftsmulighederne afhængig af hvilke offentlige midler, der kan blive tale om efter 
kommunesammenlægningen og dermed en ny struktur i støtteordninger.  
 
De fremmødte medlemmer stemte for den mindre forhøjelse af kontingentet. 
Kontingentet bliver således kr. 275,- for enlige og kr.375,- for et par fra nytår 2006, hvilket giver adgang til 
min. 6-7 årlige koncerter uden yderlig udgift, hvilket må siges at være særdeles billigt.  
 
Niels Henrik Behrndtz, Ernest Petersen og Egon Jensen var på valg, - og alle tre blev genvalgt. Ny 
revisorsuppleant blev Inge Mailand.  
 
Hvor man i dag sender programbillet ud til medlemmerne før hver koncert, - vil man fremover kun udsende et 
årsprogram til alle medlemmerne, der fortæller om årets koncerter. Som en ekstra service for medlemmerne 
udsendes der så i august måned en opfølgning af programmet med eventuelle rettelser. 
 
De, som har en computer og kan modtage e-mail, vil som en yderlig service modtage et program før hver 
koncert. – Sidstnævnte er et forsøg for at se, hvor meget, der kan spares i porto, og stadig holde en god 
forbindelse til vore medlemmer.  
 
I øvrigt henstiller man til de medlemmer, der har en computer, at gå ind på foreningens hjemmeside, og sende 
deres e-mail adresse til foreningen: Adressen på hjemmesiden er: www.hjoerringmusikforening.dk eller sende 
den til: jensenegon@has.dk 
 
Under punktet eventuelt kom der en del forslag til, hvorledes man kunne udvide medlemsskaren yderlig, - 
mulighed for at skaffe flere midler samt tilbud om hjælp i bl.a. administrationen, opstilling af stole m.v.  
 
Alt i alt en meget positiv generalforsamling, som formanden kunne afslutte med en tak til medlemmerne for 
deres engagement, hvorefter man gik ind til en fremragende koncert med Tove Lønskov og Rodolfo Llambias. 
 
Hjørring, den 15. april  
Bestyrelsen 
Hjørring Musikforening 
 

 


