Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 29. april 2007:

Deltagere fra bestyrelsen:
Niels Henrik Behrndtz
Elisabeth Jensen
Thorkil Mailand (ref.)
Egon Jensen
Fraværende:Ernest Petersen
Deltagende medlemmer:
Ingen!
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Elisabeth Jensen, der takkede for valget og efterfølgende kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet , men at den blev afholdt i april måned af praktiske hensyn (i
tilslutning til koncerten d.d). Iflg. vedtægterne skal
generalforsamlingen afholdes i maj måned.
2. Formandens beretning:
2006 var igen et godt år for Hjørring Musikforening. Af de planlagte koncerter blev koncerten i september ved
Tina Kiberg, Johan Reuter og T. Lønskov desværre aflyst, men senere afholdt i februar 2007 - og med
G.Paevatalu i stedet for J. Reuter.
Medlemstallet er fortsat stigende. Ved årsskiftet ca. 300 - heraf har vi ca. 122 e-mailadresser, som
repræsenterer ca. 175 medlemmer. Udsendelse af foreningens nyhedsbrev pr. e-mail letter bestyrelsen og
kassereren for et betydeligt arbejde og udgift.
Foreningen har fortsat et godt samarbejde med VKM - ikke mindst en god synergieffekten mellem kunst og
musik samt en behagelig og flot bygning.
Vi får en god service på VKM og har også fået god forståelse for vores pladsproblemer. I februar havde vi
koncert og opstilling med 160 stole. Heldigvis var den anden skillevæg i salen også taget ned, så vi havde
maksimum plads.
De afholdte koncerter startede i februar med pianisten Uki Ovaskainen, i marts koncert med Signe Asmussen,
Arne J. Fæø og Anette Søgaard. Herefter pianisten Maria Teresa Assing. Septemberkoncerten blev desværre
aflyst. D. 7. oktober sang Coro Misto og til sidst havde vi den flotte koncert med Den Unge Danske
Strygekvartet.
Økonomisk hænger det fortsat fint sammen, men vi har længe måttet leve med uvisheden om den lovede
støtte fra Hjørring Kommune og fra Region Nordjylland. Vi har fået den forventede støtte fra Statens Kunstråd.
Af sponsorater kan nævnes Jyske Bank. Se i øvrigt under regnskab.
I pressen har foreningen fået god foromtale af koncerterne, men fortsat ingen referater eller anmeldelser. Når
man tænker på pressens omtale af to meget lokale håndboldholds lørdagskamp og hvem der spillede på
holdene, kan det undre, at en stor og væsentlig kulturbegivenhed på VKM ingen omtale får.
Besøget til vore koncerter er på over 600 personer pr. år og det udgør 2,5-3% af VKM samlede årsbesøgstal.
Med hensyn til fremtidige pladsproblemer er det stadig nødvendigt at arbejde med nye muligheder og det sker
også - og med initiativ fra musikforeningens bestyrelse.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet viser et overskud på 29.311 kr. og en formue på 49.265 kr. Årets reelle overskud og formue er dog
ca. 18.000 kr. mindre, idet en koncert i september måned blev aflyst grundet sygdom. Omkostningerne ville
have været ca. 18.000 kr. Denne koncert blev gennemført i feb. 2007 - hvorfor de 18.000 kr. skal overføres til
2007-regnskabet.
Budget og kontingent blev foreslået uændret dvs. 275 kr. for enlige, 375 kr. for par og 100 kr. i entre for ikkemedlemmer. Men bestyrelsen er opmærksom på, at kontingentet løbende skal tilpasses det aktuelle prisindeks
- hvorfor der bør kalkuleres med en kontingentforhøjelse ca. hvert 2.-3. år.
Støttemulighederne fra fx Kunststyrelsen, Nordjyllands Amt (Region) og Hjørring Kommune er endnu

uafklarede p.g.a. regionsdannelse og kommunesammenlægning - men det forventes uændret tilskud for 2007.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Der er endnu kun enkelte foreløbige aftaler vedr. koncerter for 2008. Bl.a. en mulighed for Trio con Brio, Tonya
Lemoh+cellist, Rikke Sandberg (?). Der undersøges mulighed for koordinerede koncerter med andre
musikforeninger i regionen. Dette vil reducere omkostninger væsentligt. Bestyrelsen vil ultimo august
udarbejde programforslag for 2008.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 2008) og med forventning om uændret tilskud fra Region, Kommune, Statens
Kunstråd og uændret medlemskontingent budgetteres med et mindre overskud (balance)
7. Valg
På valg var iflg. vedtægterne Niels Henrik Behrndtz, Egon Jensen og Ernest Pedersen. Alle blev genvalgt
Som bestyrelsessuppleant blev genvalgt Kirsten Pedersen (Hjørring).
Som revisor blev genvalgt Ivar Aagaard-Hansen (Sindal).
Som revisorsuppleant blev genvalgt Inge Mailand (Hjørring).
8. Eventuelt
E.J. orienterede om KODA og en temmelig bureaukratisk opgørelse i skemaform af årets koncertopførelser.
Sluttelig takkede formanden dirigenten – hvorefter man gik ind til eftermiddagens koncert.
Hjørring d. 30. april 2007
Bestyrelsen
Hjørring Musikforening

