Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 9. april 2006:

Deltagere fra bestyrelsen:
Niels Henrik Behrndtz
Elisabeth Jensen
Thorkil Mailand (ref.)
Fraværende:
Ernest Petersen (deltog under p. 8)
Egon Jensen
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Elisabeth Jensen, der takkede for valget og efterfølgende kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet – men at den blev afholdt i april måned af praktiske hensyn (i
tilslutning til koncerten). Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i maj måned.
2. Formandens beretning:
Niels Henrik Behrndtz fortalte, at 2005 har været et godt år for musikforeningen. Der har været en stor
medlemsfremgang og koncerterne har været af meget høj kvalitet.
Den tilsyneladende synergieffekt med Vendsyssel Kunstmuseum giver samlet en ”totaloplevelse” ved koncerter
af høj kvalitet afholdt på Vendsyssel Kunstmuseum.
Den ihærdige PR som udføres af foreningen samt en god støtte fra Hjørring Kommunes Arrangementspulje,
Statens Kunstråd, Nordjyllands Amts Musikudvalg, Spar Nord Fonden og Jyske Bank m.fl. har medvirket til
gennemførelse af disse kvalitetskoncerter.
Der har ofte været avisomtale af koncerterne, men desværre aldrig en egentlig anmeldelse.
Foreningen har stor succes med udsendelse af nyhedsbrev pr. e-mail til medlemmer. Det betyder færre udgifter
til porto og tidskrævende administration med labels, konvolutter osv.
Foreningen har d.d. registreret 86 e-mailadresser på medlemmer.
Pladsforholdene på Vendsyssel Kunstmuseum har ofte været et problem - et såkaldt ”luksusproblem”. Men i
foråret blev en udstillingsvæg mellem to piller gjort mobil - så udstillingsvæggen nu kan fjernes før en koncert
og derved give mere stoleplads og bedre oversigtsforhold. Udgiften hertil blev betalt af Spar Nord Fonden - og
ordningen fungerer ganske tilfredsstillende. Men der er behov for at kunne opstille et yderligere antal stole.
Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til Kunstmuseets bestyrelse.
Men alternative koncertsteder bør fortsat vurderes. Det nye menighedshus i Nørregade kunne være en
mulighed. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
Der blev i 2005 afholdt 6 koncerter. Vi havde i 1. halvdel af 2005 besøg af ”Trio Con Brio”, ”Zeuten & Malling”
og Tove Lønskov og Rodolfo Llambias. 2. halvdel af 2005 var med koncerter med EnsembleX, duo LautrupNielsen og Paizo-kvartetten.
De økonomiske vilkår for foreningen er usikre p.g.a. regioner og storkommune. Det er uvist, om det bliver
Regionen eller Ny Hjørring Kommune, der skal støtte musikformål. Men budgettet for 2006 er udarbejdet efter
forventet støtte i forhold til tidligere.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet viser et overskud på 7.016,32 kr.
Større udgiftsposter er naturligvis honorar til musikerne, men udgift til leje af lokaler (VKM), stemning af flygel
samt markedsføring og administration er også betragtelige. Udsendelse af medlemsbrev/nyhedsbrev via e-mail
vil mindske udgiften til porto.
Der fremkom tilbud fra medlemmer om at medvirke ved omdeling af årsprogram m.m. så udgiften til porto kan
reduceres. Bestyrelsen sagde mange tak for dette tilbud.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Sæsonplan for 2006 er jo i fuld gang. Der er endnu ikke aftaler vedr. koncerter for 2007.
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget blev forelagt (sæsonplan 2006) og med forventning om uændret tilskud fra Amt, Kommune, Statens
Kunstråd og uændret medlemskontingent budgetteres med et overskud (balance) på 1.000 kr.

7. Valg
På valg er iflg. vedtægterne Elisabeth Jensen og Thorkil Mailand. Begge blev genvalgt
Som bestyrelsessuppleant blev valgt Kirsten Pedersen, Akelejevej 3, 9800 Hjørring.
Som revisor blev genvalgt Ivar Aagaard-Hansen.
Som revisorsuppleant blev genvalgt Inge Mailand.
8. Eventuelt
NHB redegjorde kort for de nye fremtidsmuligheder for et musikhus/spillested i Hjørring.
En pionergruppe sammensat af ”ildsjæle” arbejder med nogle ideer.
Sluttelig takkede formanden dirigenten – og takkede de (to!) tilstedeværende for fremmødet, hvorefter man gik
ind til koncert med Maria Teresa Assing.
Hjørring d. 13. april 2006
Bestyrelsen
Hjørring Musikforening

