
Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 26. april 2009: 

 

Deltagere fra bestyrelsen: 
Niels Henrik Behrndtz 
Elisabeth Jensen 
Thorkil Mailand 
Egon Jensen 
Ernest Petersen 
 
Deltagende medlemmer: 2 
 
1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Thorkil Mailand, 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: 
2008 har igen været et godt år for Hjørring Musikforening med mange gode koncerter og stort fremmøde. Der 
er p.t. 310 medlemmer. 
Formålet er fortsat at afholde koncerter med klassisk musik på meget højt kvalitetsniveau med de bedste 
musikere, gerne yngre. 
Som noget nyt har foreningen afholdt koncerter i SALEN i Metropol, hvor der er bedre plads, et podium og gode 
udenomsfaciliteter samt acceptabel akustik. 
Desuden er der nu skaffet endelig finansiering af det flygel til SALEN, som vi fik ideen til på 
generalforsamlingen sidste år, og som Ernest Pedersen hurtigt leverede og har stillet til rådighed indtil det nu 
endelig er betalt. 
 
Foreningen har i 2008 afholdt følgende koncerter: 
10.02.08 Københavns Klavertrio 
30.03.08 Tonya Lemoh og Judit Ermert-Robe 
29.04.08 Kroger Kvartetten 
14.09.08 Tomoko Takanashi 
26.10.08 Tove Lønskov, Rudolfo Llambias, Klara Ek, Maria Kontra, Mathias Hedegaard, Steffen Bruun 
16.11.08 Inviolata Duo 
 
Koncerten med Tove Lønskov og co. var den første i SALEN i Metropol og var langt den største af årets 
koncerter. 
Det er besluttet, at samarbejdet mellem musikforeningerne i Nordjylland skal fortsætte med de koordinerende 
koncerter og flere koncerter er nu under forberedelse. 
Der er planlagt nyt møde igen til september. 
Den nye sæsonplan for Hjørring Musikforening er under udarbejdelse og tegner mindst lige så spændende som 
sidste år. 
De største opgaver i 2009 og fremover bliver at bevare den gode økonomi i foreningen og fortsat arbejde for en 
rigtig koncertsal i Hjørring. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet viser et overskud på 5.194,35 kr. og en formue på 56.912,65 kr.  
Grundindtægten er medlemskontingentet. Indtægt fra billetsalg er beskedent. 
Endvidere tilskud fra Kunststyrelsen, Hjørring Aktivitetsfond, Region Nordjyllands regionale Fond, 
Solistforeningen og andre sponsorbidrag. 
Regnskab blev godkendt. 
 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag 
 
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
Der foreligger p.t. ikke endelig koncertoversigt for 2010, men der er foreløbige aftaler og bestyrelsen afholder 
møde inden sommerferien for at planlægge endeligt koncertprogram for sæson 2010. 
 
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
Budget og kontingent blev foreslået ændret så kontingent forbliver uændret 275 kr., mens kontingent for 



ægtepar ændres fra 375 kr. til 400 kr. 
 
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 
Ernest Pedersen omtalte mulighed for en ”nytårskoncert” i januar måned med musikere (blæsere) fra Aalborg 
Symfoniorkester. Bestyrelsen vil arbejde videre med denne idé. 
 

Niels Henrik Behrndtz takkede bestyrelsen for den gode og engagerede indsats i arbejdet i Hjørring 
Musikforening. 
 
Bestyrelsen 
Hjørring Musikforening 

 


