Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening den 10. april 2011:
Deltagere fra bestyrelsen:
Kirsten Pedersen (KP)
Egon Jensen (EJ)
Ernest Petersen (EP)
Bjarne B. Nielsen (BBN)
Thorkil Mailand TM (ref.)
Deltagende medlemmer (øvrige): 2
1. Valg af dirigent:
Sekretær Thorkil Mailand foreslog Bjarne B. Nielsen.
BBN 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:
Da formand (NHB) havde meldt afbud blev den skriftlige beretning oplæst af TM:
2010 blev igen et godt år for Hjørring Musikforening med mange gode koncerter af høj musikalsk
kvalitet og med stort fremmøde.
Hjørring Musikforening har udviklet sig til at være en af landets største musikforeninger. Vi er
fortsat tilfredse med SALEN i Metropol bortset fra akustikken, som er temmelig død ved stort
fremmøde.
Foreningen har i 2010 afholdt i alt 7 koncerter:
24-01-10: Nytårskoncert med blæserkvintet fra Aalborg Symfoniorkester
27-02-10: Den Danske Horntrio
21-03-10: Marianna Shirinyan (klaver)
18-04-10: Jacob Kullberg, cello
12-09-10: Nightingale String Quartet
14-10-10: Eugine Mursky, (klaver)
21-11-10: Trio Ismena
Bestyrelsen besluttede i foråret 2010 at holde pause med ophæng af plakater, annoncering af
koncerterne i aviser, men at fortsætte med den sædvanlige PR via alle andre kanaler. Vi har i årets
løb haft adskillige særdeles fine og til tider begejstrede anmeldelser i Nordjyske Stifttidende incl.
store billeder. Det ser ud til at være gået godt.
Musikforeningen fortsætter samarbejdet om koordinerede koncerter mellem de nordjyske
musikforeninger og næste møde herom er planlagt til september 2011. Den nye sæsonplan 2012 er
under udarbejdelse og foreløbig foreligger to aftaler, dels med Emil Gryesten Jensen (klaver) og
med Den Danske Strygekvartet. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at bevare god økonomi for
foreningen trods usikre tilskudsmuligheder, især vedrørende Statens Kunstråd.
Vi må håbe, at Kunstrådet med den nye formand fortsat vil støtte ”det allerbedste”, det vil sige
talent og dygtighed, som findes meget blandt unge musikere og ikke mindst blandt de unge danske
musikere, hvor det altid er interessant at forsøge at finde nye og lovende talenter.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet viser et overskud pr. 31. december 2010 på 63,90. kr. og en formue pr. 31.12.2010 på
110.193,09 kr. Heraf stammer beløbet 30.250,00 kr. fra forudbetalt kontingent 2011 – idet

kontingentopkrævning for 2011 blev udsendt i dec. 2010 og en stor del indbetalte kontingentbeløbet
i dec. 2010.
Grundindtægten for foreningen er medlemskontingentet. Indtægt fra billetsalg er beskedent -. 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.
Regnskab blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
Fra bestyrelsen var indkommet følgende forslag:
Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer (vedtægterne § 11)
Begrundelse: For at sikre kontinuiteten samt uddelegering af opgaver vedr. regnskab, ansøgning om
støtte fra fonde, udbygge kontakter og netværk i det musiske miljø – foreslås, at bestyrelsen
fremover består af 7 medlemmer.
Forslaget blev vedtaget.
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Der foreligger p.t. ikke endelig koncertoversigt for 2011, men der er foreløbige aftaler.
Der er p.t. kun aftalt 2 koncerter i 2012:
25/2 2012 Emil Grysten (7.000 kr.) og
18/3 2012 Den Danske Strygekvartet (16.000 kr.)
(begge koncerter som led i fælleskoordinering med andre nordjyske musikforeninger).
Bestyrelsen afholder planlægningsmøde d. 25. maj kl. 16.15 for aftaler om yderlige 4
koncerter. På mødet inviteres Steen Poulsen fra Hjørring Kommune.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget og kontingent blev foreslået uændret 275 kr.for enlige men en forhøjelse fra 400 kr. til 450
kr. for par.
Koncertudgifter i 2012 bør ikke overstige 100.000 – 110.000 kr.

7. Valg
På valg var iflg. vedtægterne Niels Henrik Behrndtz, Egon Jensen og Ernest Pedersen.
Alle blev genvalgt.
Som 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået og valgt Bjarne B. Nielsen og Kaj Nørholm.
Som bestyrelsessuppleant blev valgt Jens Møller Lee, Urdsvej 2, Hjørring.
Som revisor blev genvalgt Ivar Aagaard-Hansen (Sindal).
Som revisorsuppleant blev genvalgt Inge Mailand (Hjørring).
8. Eventuelt
Bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 25. maj kl. 16.15 i Kongensgade (NBH klinik 1. sal)
TM orienterede om arbejde med nyt design af foreningens hjemmeside. Oplæg kan ses på
webadressen:
home1.stofanet.dk/mailand

Ernest Pedersen takkede for gave og deltagelse i hans 75 års fødselsdagsfest.
Foreningens 70-års jubilæum finder sted i 2013. Der bør allerede nu diskuteres muligheder for
festligholdelse, koncertarrangement med et ”stort navn” og evt. en god sponsor for arrangementet.
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