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Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening søndag d. 5. marts 2017 kl. 13.00: 
 
 
Kaj Nørholm (formand) bød velkommen til bestyrelsen og 2 fremmødte medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: 
Formanden foreslog Egon Jensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. §7 
(indkaldt i.f.m. årsprogram og medlemsbrev udsendt jan. 2017) ,  
Iflg. vedtægterne §7 skal generalforsamlingen afholdes senest maj måned. 
 
Generalforsamlingen, der ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, afvikles efter følgende dagsorden. 
 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5) Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
6) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
7) Valg: bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv 

a) 4 vælges i ulige år og 3 i lige år. 
b) 1 bestyrelsessuppleant 
c) 1 revisor 
d) 1 revisorsuppleant 

8) Eventuelt 

 
 
2. Formandens beretning: 
v/ Kaj Nørholm 
 
Hjørring Musikforening har i året 2016 gennemført 6 koncerter.  Alle koncerter på et meget højt kunstnerisk 
niveau, som til fulde opfylder foreningens formålsparagraf. 
Koncerterne var følgende: 
d. 24. januar: Niklas Sivelöv, klaver 
d. 07. Februar: Randers Kammerorkester 
d. 13. Marts: Trio Passione & Jens Josef, fløjte  
d. 25. september: Sverre Larsen, klaver 
d. 30. oktober: Trio Sono  
d. 20. november: Trio Vivo 
 
Alle koncerterne blev gennemført i Hjørring Gymnasiums festsal med undtagelse af koncerten med Randers 
Kammerorkester, som blev afholdt i Seminariets festsal med meget stor tilslutning. 
Musikforeningen er meget tilfreds med Gymnasiets sal som koncertlokale med henblik på størrelse, indeklima 
og akustik kombineret med glimrende publikumsfaciliteter. Dette giver optimale forhold omkring afholdelsen 
af vore koncerter. Der er etableret et glimrende samarbejde mellem foreningen og Hjørring Gymnasium 
m.h.t. pedelbistand ved stoleopstilling og stor fleksibilitet i forbindelse med åbning og lukning af døre samt 
placering af koncerterne. Desuden er der nu indgået en aftale med Gymnasiet om, at foreningen ikke længere 
betaler for brug af salen, hvilket forbedrer vores økonomi. Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige en stor tak til 
ledelsen af Hjørring Gymnasium for et godt samarbejde.  
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Foreningen kan glæde sig over en meget stor publikumstilslutning, hvor vi ved alle koncerterne havde næsten 
fyldt sal. Vores medlemstal er stabilt omkring 300 medlemmer.  
 
Da NORDJYSKES tidligere anmelder Jens Henneberg er afgået ved døden, har der ikke siden været 
anmeldelser af koncerterne i NORDJYSKE. Dette er klart utilfredsstillende, og der er sendt en opfordring til 
NORDJYSKE om at genoptage anmeldelse af nogle af vores koncerter. Koncerten med Trio Passione blev sendt 
i Danmarks Radio P2 endda flere gange, da den indeholdt en uropførelse af et nyopdaget værk af Fini 
Henriques. 
 
Programmet for 2017 er færdigt og udsendt til medlemmerne. Der er sæsonpremiere i dag efter general-
forsamlingen med den unge ”Trio Gemini.” 
 
Bestyrelsen har vedtaget, efter ønske fra flere af vores medlemmer, at koncerterne fra sæson 2017 begynder 
kl. 15.00. Musikforeningen har fået nyt hjemmesidedesign, som er produceret af Thorkil Mailand. Tak for det 
flotte arbejde. 
 
I forbindelse med opførelsen af det nye teaterhus i Hjørring er der nu indrettet en koncertsal, som efter 
forskellige forhandlinger med bygherre og arkitekter desværre ikke fuldt ud imødekommer foreningens behov 
for publikumspladser, idet salen har en størrelse, så den kun kan rumme ca. 195 tilhørere. Den er indrettes 
med en akustik specielt beregnet på klassisk musik, som løbende vil blive finjusteret.  
 
Musikforeningen afholder den næste koncert i den nye koncertsal med de unge talenter fra ”Piano 
Competition” i Aarhus. Dette bliver ligesom sidst en ekstrakoncert. Vi når således op på 7 koncerter i 2017. 
Der er på forhånd meget stor interesse for denne koncert, da den er den første med klassisk musik, der 
afholdes i salen. Der er netop indkøbt et nyt Steinway B-flygel til salen, og vores koncert betragtes som en 
indvielse af dette flygel. Der vil være repræsentanter fra Augustinus Fonden til stede, da fonden er 
enesponsor på instrumentet. 
 
Fra Vendsyssel Teaters side er der stor interesse for et mere formaliseret samarbejde med Hjørring 
Musikforening, eventuelt i form af en parallel koncertserie med nyere, populærmusik og jazz. Dette kunne 
måske være en anledning til at rammet en yngre publikum. Der er dog ingen tvivl om, at foreningen under alle 
omstændigheder vil fortsætte med at arrangere klassiske koncerter på højt niveau som hidtil, og gratis for 
vores medlemmer. Disse vil som hovedregel fortsat finde sted i Gymnasiets festsal. 
 
Selvom de mange medlemmer sikrer en solid økonomi i foreningen kan vi ikke drive vores virksomhed på 
højeste niveau uden vore sponsorer og tilskudsgivere. Jeg vil gerne rette en tak til alle vore sponsorer og 
tilskudsgivere. Vi håber således på fremover fortsat at kunne drive Hjørring Musikforening i 
overensstemmelse med foreningens formål på et sikkert økonomisk grundlag, som kræver fortsatte, stabile 
tilskud fra staten og kommunen samt private virksomheder og fonde. 
 
Vores revisor gennem mange år Børge Lund har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Der skal derfor finde 
nyvalg sted. Jeg vil gerne takke Børge Lund for et stort og yderst samvittighedsfuldt arbejde som foreningens 
revisor. Ligeledes har Jens Møller Lee meddelt, at han ønsker at udtræder af bestyrelsen men gerne vil 
fortsætte som suppleant. Jeg vil også gerne sige tak for indsatsen til Jens, som vi jo håber stadig at se til vores 
bestyrelsesmøder. 
 
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.  
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Kommentarer & bemærkninger: 
Hanne Baaner: Ved. introduktion af værker fra scenen har vi erfaret, at mange publikummer har svært ved at 
høre, hvad der bliver fortalt. Derfor vil vi i bestyrelsen undersøge mulighed for at anvende lydanlæg (mikrofon 
& højtaler). Vi undersøger mulighederne med Hjørring Gymnasium 
 
Beretning blev godkendt 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2016  
v/ Bjarne B. Nielsen 
 
Udgifter 
Koncertudgifter: 115.175,78 kr. 
Markedsføring: 2.700,00 kr. 
Administrative omk. 3.658,63 kr. 
Diverse omk. 530,80 kr. 
Flygelprojektet: 2.666,32 kr 
. 
Udgifter I alt 124.731,53 kr. 
 
Indtægter 
Medlemskontingent: 75.150,00 kr. 
Billetsalg: 1.600,00 kr. 
Tilskud: 59.500,00 kr. 
Renter: 18,44 kr. 
 
Indtægter I alt: 136.268,44 kr. 
 
Overskud pr. 31.12.2016 er 11.536,91 kr. 
 
Status: 
Formue pr. 01.01.2016: 55.348,63 kr. 
Driftsresultat 2016: 11.536,91 kr. 
Tilskud Solistforeningen for 2017: 12.000 kr. 
Formue pr. 31.12.2016: 78.885,54 kr. 
 
Formuespecifikation: 
Kassebeholdning: 4.270,00 kr. 
Jyske Bank konto: 0,00 kr. 
Spar Nord konto: 74.615,54 kr. 
Formue i alt pr. 31.12.2016: 78.885,54 kr. 
 
Regnskabet er gennemgået og stikprøver af bilag kontrolleret af revisorerne. 
Alt fundet i orden 
(Revideret d. 10. jan 2017 – Børge Lund og Inge Mailand) 
 
Regnskab blev godkendt 
 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
Ingen forslag modtaget 
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5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
v/ Thorkil Mailand 
Bestyrelsen arbejder med at sammensætte et alsidigt repertoire. 
Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale om følgende koncerter i 2018: 
 
18. februar 2018 Nigntingale String Quartet (Vendsyssel-Teater, Musiksalen) 
04. marts 2018: Brahms Trio Moskva (Hjørring Gymnasium) 
08. april 2018: Copenhagen Piano Quartet (Hjørring Gymnasium) 
23. september 2018: Teresa Kaban & Henryk Balzej (Hjørring Gymnasium) 
28. oktober 2018: Marianna Shirinyan (Hjørring Gymnasium) 
??                 2018: Musica Ficta/Bo Holten (endnu ikke endelig aftalt)  
 
Sæsonplan taget til efterretning 
 
 
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
v/ Bjarne B. Nielsen 
Med udgangspunkt i budgetforslag for 2018 foreslår bestyrelsen, at kontingentet fastsættes til følgende: 
Kontingent enlig: nuværende 330 kr. foreslås forhøjet til 335 kr.   
Kontingent par: nuværende par 535 kr. foreslås forhøjet til 540 kr. 
 
Budget og kontingent blev godkendt. 
 
 
7. Valg 
Valg af bestyrelse.  
På valg er Ernest Petersen, Jens Møller Lee, Bjarne B. Nielsen og Hanne Baaner. 
Ernest Petersen, Bjarne B. Nielsen, Hanne Baaner modtager genvalg. 
Jens Møller Lee ønsker ikke genvalg – bestyrelsen foreslår nuværende suppleant Peder Schøtt vælges til 
bestyrelsen. 
Følgende er valgt til bestyrelsen: Ernest Petersen, Bjarne B. Nielsen , Hanne Baaner, Peder Schøtt. 
 
Forslag til valg som suppleant: Jens Møller Lee 
Jens Møller Lee blev valgt som suppleant. 
 
Som revisor foreslås valgt Egon Jensen, Hjørring 
Som revisorsuppleant foreslås genvalgt Inge Mailand (Hjørring). 
Egon Jensen blev valgt som revisor og Inge Mailand valgt som revisorsuppleant. 
 
8. Eventuelt 
Hanne Baaner: Hanen Baaner og Kaj Nørholm  har haft et orienterende møde med biografdirektøren 
angående en evt. genoptagelse af operafilm i biografen. Den nye biografdirektør vidste ikke meget om 
”operabio”, men HB og KN forklarede ham hvordan det tidligere har været gennemført. Han ville selv 
undersøge sagen og senere komme med tilbud om forestillinger. Der er ikke tale om noget samarbejde med 
musikforeningen, da det er et led i hans egen forretning. Vi har blot meddelt, at det sikkert var i vore 
medlemmers interesse at forestillingerne blev genoptaget, og at der evt. kunne ydes rabat på billetprisen til 
vores medlemmer ligesom tidligere. Han forventer at kunne tilbyde OperaBio inden sommerferien. Vi 
afventer udspil fra biografdirektøren. 
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Generalforsamlingen sluttede og Kaj Nørholm takkede Egon Jensen for god ledelse af mødet. 
 
 
 

Hjørring Musikforening 
5. marts 2017 

 
 

 
Thorkil Mailand, sekretær 

referent 
Egon Jensen 

dirigent 

 


