
Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening den 06 . april 2014 

 
Deltagere fra bestyrelsen: 
 
Kaj Nørholm (KN) 
Kirsten Pedersen (KP) 
Knud M. Jensen (KMJ) 
Ernest Petersen (EP) 
Thorkil Mailand  (TM) 
Bjarne B. Nielsen (BBN) 
Jens Møller Lee (JML) 
 
 
Deltagende medlemmer (øvrige): 6 medlemmer 

 
 
1. Valg af dirigent: 
KN foreslog Jens Møller Lee 
JML kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, men at den bliver afholdt i april måned 
af praktiske hensyn (i tilslutning til koncerten d. d). Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i 
maj måned. 

 
Generalforsamlingen, der ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, afvikles efter følgende dagsorden. 
 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5) Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
6) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
7) Valg: bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv 

a) 4 vælges i ulige år og 3 i lige år. 
b) 1 bestyrelsessuppleant 
c) 1 revisor 
d) 1 revisorsuppleant 

8) Eventuelt 
 

 
2. Formandens beretning: 
Beretning fra KN 
Hjørring Musikforening har i året 2013 gennemført 6 ordinære koncerter samt en ekstrakoncert. Alle 
koncerter på et meget højt kunstnerisk niveau, som til fulde opfylder foreningens formålsparagraf. 
Koncerterne var følgende: 
d. 24.februar: Gina McCormark og Nigel Clayton 
d. 1. marts: Ekstrakoncert med deltagere i Aarhus International Piano Competition. 
d. 16. marts: Eskær Trio.  
d. 14. april: Mogens Dalsgaard ( afbud fra Andrea Pellegrini) 
d. 6. oktober: Trio Aurora 
d. 27.oktober: Marianna Shirinyan og Den Danske Strygekvartet (jubilæumskoncerten) 
d. 24. november: Poseidon Kvartetten. 
Alle koncerter undtagen jubilæumskoncerten blev gennemført i Salen på biblioteket i Metropolen. 
Jubilæumskoncerten fandt sted på Vendelbohus. 
Foreningen kan glæde sig over en meget stor publikumstilslutning, hvor vi ved alle koncerterne havde 
næsten fyldt sal. 
De fleste af koncerterne er blevet anmeldt af NORDJYSKE. 



 
Jubilæumskoncerten fortjener en særlig omtale. 
Hjørring Musikforening er en af Danmarks største kammermusikforeninger men også en af de ældste med 70 
år på bagen. 
Dette jubilæum blev fejret på behørig vis. Dagen indledtes med en reception i den lille sal på Vendelbohus 
med meget stor deltagelse af bestyrelse, medlemmer samt repræsentanter fra byrådet og andre af byens 
kulturelle foreninger. 
Formanden ridsede i sin tale kort foreningens historie op, samt fremkom med visioner for fremtiden. Der var 
flere andre talere bl.a. Hjørrings Borgmester, som lovede byens støtte til foreningens fremtidige beståen. Han 
fremhævede foreningens betydning for byens og egnens kulturelle liv. 
Efter receptionen var der en fremragende jubilæumskoncert i teatersalen med Den Danske Strygekvartet 
suppleret med pianisten Marianna Shirinyan. Teatersalen var næsten fyldt, og hele arrangementet havde den 
lokale presses bevågenhed. 
Alt i alt en meget festlig og indholdsrig begivenhed. 
 
Foreningens formand gennem næsten 20 år Niels Henrik Behrndtz meddelte i foråret, at han ønskede at 
fratræde som formand, idet han har solgt sin praksis og agtede at flytte fra byen. 
I stedet konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Niels Henrik Behrndtz for et stort og godt arbejde for Hjørring 
Musikforening gennem de mange år. 
 
Der har længe været ønske om bedre forhold i forbindelse med afholdelse af koncerterne, og foreningen har 
nu indgået aftale med Hjørring Gymnasium om i fremtiden at benytte gymnasiets nyrenoverede festsal som 
koncertlokale. Festsalen har vist sig at være særdeles egnet til formålet med god plads, glimrende akustik, 
godt indeklima samt gode faciliteter både for publikum og kunstnere. 
Vi glæder os til de nye og forbedrede lokaleforhold. 
 
Foreningen har indgået et samarbejde med Vendsyssel Festival, Hjørring Musikskole og Hjørring 
Gymnasium om anskaffelse af et Steinway koncertflygel til Hjørring. Der er for øjeblikket allerede givet 
tilsagn om betydelige fondsmidler fra ENV-Fonden, og der er ligeledes velvilje fra Hjørring Kommunes 
side. 
Anskaffelse af et sådant koncertinstrument vil medvirke til en højnelse af koncertlivets niveau i Hjørring. 
Desuden vil det spare foreningen for betydelige udgifter til leje af flygler. 
I forbindelse med opførelsen af det nye teaterhus i Hjørring indrettes en koncertsal, som efter forskellige 
forhandlinger med bygherre og arkitekter nu får en størrelse, så den kan rumme ca. 200 – 220 tilhørere. Den 
indrettes med en akustik specielt beregnet på klassisk musik. Dette gør, at den i fremtiden, når bygningen 
står færdig, også vil være interessant for Hjørring Musikforening som koncertlokale.  
 
Der er i indeværende år indgået en aftale med KODA for de foreninger, som er medlem af 
Sammenslutningen af Danske Musikforeninger. Denne nye aftale er fordelagtig for foreningerne. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til vores tilskudsgivere, uden hvilke det ikke var muligt at drive foreningen på det 
høje kunstneriske niveau vi ønsker. 
Vi håber således på fremover fortsat at kunne drive Hjørring Musikforening i overensstemmelse med 
foreningens formål på et sikkert økonomisk grundlag, som kræver fortsatte, stabile tilskud fra staten og 
kommunen samt private virksomheder og fonde. 

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Beretningen blev godkendt 

 
 
 



3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2013 
v/ kasserer BBN 
Regnskabet 2013 viser et driftsresultat på:  – 344,65 kr. 
Der er udgifter for 155.055,86 kr. og indtægter på i alt 154.661,21 kr. 
Formuen pr. 31/12 2013 udgør 117.616,16 kr. 
Der var udarbejdet et særligt regnskab for jubilæumskoncerten i oktober 2013. Nettoudgiften for foreningen 
var 20.085,70 kr. Jubilæumskoncerten blev gennemført med støtte fra Hjørring Kommune, Nordea-fonden, 
Nordjyske Bank og Nord Energi. 
 
Regnskabet blev godkendt 

 
 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Fra bestyrelsen er indkommet forslag til Vedtægtsændringer §7 og §16 
1.   Der skrives tegnet “§” foran hvert punkt = paragraf. 

2.   Ad §7: Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned. – Medlemmerne skal indkaldes ved brev eller e-
mail med mindst 3 ugers varsel. – Indkaldelsen skal indeholde oplysning om mødested og tidspunkt samt en 
dagsorden. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 
mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én 
måned efter at begæring herom er fremsat. 
 

Første sætning ændres til: “Ordinær generalforsamling afholdes senest maj måned” 

Kommentar: Vi holder altid generalforsamling i april (kunne også være i marts)! 

 

3.   Ad §16: Kassereren fører foreningens regnskab og kan, i samråd med formanden, disponere over 
foreningens kassebeholdning og indestående i pengeinstitutter. Kassereren opkræver medlemskontingent og 
fører medlemsfortegnelsen. Kassereren fører foreningens regnskab på et, til foreningen, udarbejdet EDB styret 
program, hvorfra der løbende kan udskrives saldobalancer efter behov og ønske fra bestyrelsen. 
 

Der tilføjes følgende: “Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til  at modtage indbetalinger og betale 

udgående forpligtelser. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende  formue. Der påhviler 

ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.” 

. 

Forslagene blev vedtaget 

 
 

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
Bestyrelsen arbejder p.t. med planlægning af koncerter for 2015:  

Følgende koncerter er aftalte: 
koncert tirsdag d. 3/3 2015 med deltager fra Aarhus International Pianocompetition 
koncert lørdag d. 14/3 2015 Trio con Brio 

koncert søndag d. 12/4 2015 Guido Paevatalu m. fl. 

 

Der arbejdes med følgende mulighederi efteråret 2015: 
Uki Ovaskainen, pianist 
Ensemble Nordlys 

Carion (blæserkvintet) 
 

 

 

 

 

 



6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
v/ kasserer BBN 
Vi forventer udgifter på ca. 148.900 kr og indtægter på 133.885 hvilket medfører et driftsresultat på: 
– 15.015 kr. i 2015. 
Men alle koncertaftaler er endnu ikke indgået og koncertudgifter for 2015 kan muligvis reduceres. 
Kontingent uændret i 2015 enlig: 295 og par 475 kr.  
Gæstebillet (ikke-medlem) 150 kr. 
 
Budget og medlemskontingent blev godkendt 
 

7. Valg 
Valg af bestyrelse.  
På valg er KKP, KN, TM. 
 
Alle blev genvalgt 
 
Forslag til valg som suppleant: Hanne Baaner. 
 
HB blev valgt 
 
Som revisor foreslås genvalgt Børge Lund. 
Som revisorsuppleant foreslås genvalgt Inge Mailand. 
 
Børge Lund blev valgt som revisor og Inge Mailand blev valgt som revisorsuppleant 
 

 
8. Eventuelt 
Spørgsmål: Kan foreningen ikke få flere medlemmer? 
Vi er en stabil forening med næsten 300 medlemmer. Vi har ikke midler til store dyre kampagner. 
Musikforeningen annoncerer i Vendsyssel Festival koncertfolder. Her er en god målgruppe. Det er svært at 
få kontakt med det yngre publikum fx musikskoleelever. Måske en særlig trykt folder med info om 
foreningen, som uddeles til relevante arrangementer. (KN, TM) 
 
Spørgsmål ang. koncersale: 
Hjørring Gymnasium & HF kursus, Festsalen kan rumme ca. 450 personer. Der vil blive opstillilng til 200 til 
vore koncerter. I det nye Teateroplevelseshus planlægges en koncertsal med plads til 220 personer. 
Vendelbohus som er et udmærket koncertsted har foreningen ikke råd til at anvende som fast spillested.  
Leje af Vendelbohus til koncert koster næsten 8.000 kr.  
Udgiften til leje af Festsalen på Gymnasiet er 1.000 kr. – 2.000 kr. 
 
 
Hjørring Musikforening 
07-04-2014 
Dirigent: Jens Møller Lee 
 
ref.: Thorkil Mailand  
 


