
Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 18 april 2010: 

 

Deltagere fra bestyrelsen: 
Niels Henrik Behrndtz 
Kirsten Pedersen 
Egon Jensen 
Ernest Petersen 
Thorkil Mailand (ref.) 
 
Deltagende medlemmer (øvrige): 4 
 
1. Valg af dirigent: 
Formanden 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: 
2009 føjer sig til en lang række af gode år for Hjørring Musikforening med mange gode koncerter af høj 
musikalsk kvalitet og stort fremmøde. Hvis dette fortsætter som planlagt i 2010 kommer vi op på et samlet 
årspublikum på over 1000 personer. 
Vi vil derfor fortsat holde koncerterne i Salen Metropol, hvor der også er tilfredsstillende udenomsfaciliteter. 
I bestyrelsen har vi desværre mistet vores mangeårige højt værdsatte medlem Elisabeth Jensen, selvfølgelig 
med størst sorg til følge for Egon, som "still is going strong" og forhåbentlig vil fortsætte sin store indsats som 
kasserer for foreningen. Elisabeth ydede en stor indsats for foreningen ikke mindst i kraft af sin musikalske 
kyndighed og sikre dømmekraft. 
Vi har allerede budt Kirsten Pedersen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Thorkil har lovet at påtage sig mere sekretærarbejde. Og for at reducere foreningens udgift og reducere 
bestyrelsens frivillige arbejde, har vi besluttet at ophøre med annoncering i Vendelboposten, og at ophøre med 
at producere og ophænge plakater for foreningens koncerter. Det er vores indtryk at udbyttet af de to 
aktiviteter ikke står i mål med udgifterne hertil. 
Foreningen afholdt i 2009 i alt 6 koncerter: 
 
05. februar med Trio con Brio 
10. marts med Tanja Zapolski 
26. april med Katrine Gislinge & Royal Danisk Winds 
13. september med Det jyske Ensemble 
11. oktober med Teresa Kaban & Henryk Blazej 
15. november med Mira Kvartetten 
 
I 2010 fortsætter vi koordineringen af koncerter mellem Musikforeningerne i Nordjylland til fælles gavn. Den 
nye koncertplan for næste år er under udarbejdelse og tegner igen mindst lige så spændende som dette års. 
Medlemstallet er fortsat svagt stigende og økonomien er yderligere konsolideret takket være Egons indsats. 
Det er også lykkedes for første gang meget længe at få en egentlig anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende af den 
seneste koncert med Marianna Shirinyan endda helsides med stort billede og meget rosende omtale. 
Udviklingen med hensyn til ny koncertsal i Hjørring ligger for tiden stille. Men vi afventer, at den politiske og 
den økonomiske udvikling i kommunen forhåbentlig snart bliver bedre. Vi vil fortsat i 2010 arbejde for at 
afholde koncerter af meget høj klassisk, musikalsk kvalitet i Hjørring og fortsat udvikle foreningens økonomi. 
 

 

Beretningen blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet viser et overskud pr. 31. december 2009 på 22.827,04 kr. kr. og en formue på 79.739,69 kr.  
Grundindtægten for foreningen er medlemskontingentet. Indtægt fra billetsalg er beskedent - svarende til ca. 
17 betalende personer i 2009. Men en del ikke-medlemmer har i stedet for entré købt et medlemskab, som er 
en økonomisk fordel såfremt medlemmet ønsker at overvære blot nogle få koncerter. 
Endvidere er der ydet tilskud fra Kunststyrelsen, Hjørring Aktivitetsfond, Region Nordjyllands regionale Fond, 
Solistforeningen og Jyske Bank. 
Egon Jensen bemærkede i regnskabsgennemgangen, at 50 abonnementer er i restance for 2010 - det giver 
ekstra arbejde for kassereren og udgift til rykkerskrivelser og administration. 
Efter gennemgang af regnskab blev diskuteret den foreslåede reduktion i markedsføringsaktiviteten (plakater 
og annonce) og den mulige konsekvens for manglende kendskab til foreningen og de afholdte koncerter. 



Foreløbig afvikles resten af koncertsæson 2010 uden avisannoncering og plakatophængning. 
 
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 2011, men der er foreløbige aftaler. Bestyrelsen afholder 
møde medio sommeren 2010 for at planlægge endeligt koncertprogram for sæson 2011. 
 
Koncerter der diskuteres/arbejdes med: 
 
Wienertrio + evt. sopran(Aalborg v/ Peter Ettrup Larsen) 
Jens Elvekjær og John Gjesme (koncert koordineret med Hobro Musikforening) 
Mira Kvartetten 
Ole Bartolin Kiilerich (pianist) 
Rikke Sandberg (pianist) 
Tonja Lemoh (pianist) 
Ensemble MidtVest 
Trio Fionia 
Olaf John Laneri (pianist) 
Nordjysk Saxofonkvartet 
sidste nyt: Jakob Kullberg, Apekisheva, Liebeck (klavertrio) 
 
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
Budget og kontingent blev foreslået uændret 275 kr.for enlige og 400 kr. for par. 
 
7. Valg 
På valg var iflg. vedtægterne Kirsten Pedersen og Thorkil Mailand.  
Begge blev genvalgt. 
Som bestyrelsessuppleant blev valgt Bjarne B. Nielsen, Porsevej 15, 9800 Hjørring.  
(mail: rbn@has.dk eller bbn@hjoerringmusikforening.dk 
Det blev foreslået, at suppleanten også deltager i bestyrelsesmøder. 
Som revisor blev genvalgt Ivar Aagaard-Hansen (Sindal). 
Som revisorsuppleant blev genvalgt Inge Mailand (Hjørring). 
 
8. Eventuelt 
 
Hjørring Musikforening 
dir. & ref.: Thorkil Mailand (22-04-2010) 
 

 


