Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 29. april 2008:

Deltagere fra bestyrelsen:
Niels Henrik Behrndtz
Elisabeth Jensen
Thorkil Mailand
Egon Jensen
Ernest Petersen
Deltagende medlemmer: 3
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Elisabeth Jensen, der 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:
2007 har igen været et godt år for Hjørring Musikforening med fortsat medlems-fremgang til nu i alt 302
medlemmer. Der har været stort fremmøde til alle koncerter, så stort, at vi næsten er ved at sprænge
rammerne på Vendsyssel Kunstmuseum, og derfor er en løsning af dette pladsproblem stærkt påkrævet.
Vi har afholdt følgende koncerter i 2007:
Den 7. februar med Tina Kiberg og Giodo Paevetalu akkompagneret af Tove Lønskov. En koncert, som blev
udsat fra efteråret 2006. Den 28. februar med Jens Elvekær, klaver. Den 18. marts med LIN-Ensemble. Den
29. april. september med Jacob Næslund Madsen og Maren Marie Tange med Schuberts ”Die Schöne Müllerin”.
Den 9. september med Danske Rør. Den 7. oktober med Arne Jørgen Fæø og Claus Ettrup Larsen og 7.
november med Jorgen Brusch og Alexander Reichenbacher.
Den elektroniske kommunikation er stadig stigende, både med medlemmer, hvor vi får et stigende antal e-mail
adresser - og til ensemblerne, som i stigende grad sender materiale på nettet og henviser til deres
hjemmesider.
Økonomisk går det godt takket være de stigende abonnementsindtægter og fordi vi har fået den forventede
støtte både fra Statens Kunstråd og Hjørring Kommune. Vi kan dog ikke være sikker på, at disse
støttetildelinger fortsætter. Vi har også haft sponsorater. I januar 2008 har vi holdt et møde på Støvring
Højskole med repræsentanter for andre musikforeninger i Region Nordjylland inkl. Bjarne Martin fra det
tidligere Nordjyllands Amts Musikudvalg. Man besluttede at fortsætte det tidligere samarbejde med at
koordinere koncerter i Nordjylland til fordel for alle parter. Vi kan få koncerter af højere kvalitet til reduceret
pris og musikerne er sikret flere koncerter indenfor samme geografiske område og dermed højere aktivitet og
større indtægt. Næste års koncertprogram er allerede på plads og vil kunne findes på foreningens hjemmeside.
Vi ved allerede nu, at Vendsyssel Kunstmuseum af udstillingsmæssige årsager ikke kan huse os til koncerter i
to måneder næste år. Vi arbejder derfor på, at finde et andet sted at afholde koncerter, muligvis i salen på det
nye bibliotek i Metropolen. Her er god plads og man har et podium, men ikke flygel.
Koncertsalsgruppen arbejde med en ny koncertsal fortsætter. Udviklingen er langsom, men der er indtrådt
afgørende vending i forholdet til Vendsyssel Teater og anvendelsen af den i øjeblikket fælles matrikel for
Hjørring Musiske Skole og Vendsyssel Teater.
Efter at koncertsalsgruppen i november 2007 havde foretræde for Fritids- og Kulturudvalget, hvor vi forstod, at
Hjørring Kommune har visse planer med Vendsyssel Teater, er det senere bekræftet, at Hjørring Kommune
arbejder på at hjælpe Vendsyssel Teater med nye faciliteter og muligvis en ny geografisk placering.
Hvis Hjørring Musiske Skole, som for tiden udvikler sig med mange nye aktiviteter i fremtiden kan overtage
hele matriklen åbnes der gode muligheder for et både tilfredsstillende og flot koncertsalsprojekt i forbindelse
med skolen. Her tænker jeg især på skolens enestående beliggenhed ved Kristiansgave med muligheden for et
nyt byggeri der åbner sig ud mod parken.
Men indtil et nyt byggeri engang ad åre kan være på plads må vi fortsat arbejde med at finde steder, hvor vi
kan afholde koncerter.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet viser et overskud på 2.452,96 kr. og en formue på 51.718,30 kr.
Grundindtægten er medlemskontingentet. Indtægt fra billetsalg er beskedent.
Endvidere tilskud fra Statens Kunstråd, Hjørring Aktivitetspulje, Regions Nordjyllands regionale Fond, Jyske
Bank og andre sponsorbidrag.
Regnskab blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Der er indgået aftaler om følgende koncerter for sæson 2009:

05.
10.
26.
13.
11.
15.

februar: Trio con Brio
marts: Tanja Zapolski
april: Kathrine Gislinge m/ Royal Danish Winds
september: Det Jyske Ensemble
oktober: Teresa Kaban Blazej (Polen)
november: Mira Kvartetten

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget og kontingent blev foreslået uændret dvs. 275 kr. for enlige, 375 kr. for ægtepar og 100 kr. i entre for
ikke-medlemmer.
7. Valg
På valg var iflg. vedtægterne Elisabeth Jensen og Thorkil Mailand. 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
Foreningens scrapbog m. omtale af tidligere koncerter og autografer af musikere savnes.
Bogen ”efterlyses” bl.a. spørges Vendsyssel Historiske Museum.
Egon Jensen kunne fremvise en koncertannonce på gulnet papir fra ca. 1918-19 om en koncert i ”Hjørring
Musikforening”. Måske er foreningen ældre end først antaget?
Hjørring d. 6. maj 2008
Bestyrelsen
Hjørring Musikforening

