Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening den 29. april 2012:
Deltagere fra bestyrelsen:
Kirsten Pedersen (KP)
Egon Jensen (EJ)
Ernest Petersen (EP)
Bjarne B. Nielsen (BBN)
Niels Henrik Behrndtz (NHB)
Kaj Nørholm (KN)
Jens Møller Lee (JML)
Thorkil Mailand TM (ref.)
Deltagende medlemmer (øvrige): ca. 6
1. Valg af dirigent:
NHB 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:
2011 blev igen et godt år for Hjørring Musikforening, hvor vi i overensstemmelse med foreningens
formålsparagraf afholdt 7 koncerter af høj musikalsk kvalitet med et helårspublikum på over 1000 personer.
Hjørring Musikforening er nu en af landets største musikforeninger.
Vi har i 2011 udvidet bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer med valget af Kaj Nørholm og Bjarne B. Nielsen.
Kaj Nørholm fik posten som næstformand. Foreningens økonomi er god, vi fik igen i 2011 de sædvanlige
tilskud fra Statens Kunstråd og Hjørring Kommune, men fremtiden er usikker med hensyn til disse tilskud.
Vi afholdte følgende koncerter:
Den 23. januar: Nytårskoncert med Copenhagen Sax Quartet og Signe Asmussen
Den 27. februar: Tonya Lemoh, (pianist).
Den 29. marts: Jon Gjesme,( violin) og Jens Elvekjær, (pianist).
Den 10 april: Kirin Winds.
Den 11. september: Trio Fionia.
Den 9. oktober: Young-Choon Park.
Den 6. november: Gertrud Lei, (mezzosopran), Thomas Späht Larsen, (baryton) og Ulla Erml, (kiaver).
I 2013 har Hjørring Musikforening 70-års jubilæum og vi har allerede planlagt jubilæumskoncert den
27.10.2013 med Den Danske Strygekvartet med Marianna Shirinyan, vi håber at kunne opnå sponsorstøtte til
denne koncert.
Det er også foreslået, at koncerten skal afholdes på Vendelbohus (ligesom jubilæumskoncerten i 1993).
Som en vision for jubilæumsåret 2013 kunne det foreslås, at vi forsøger at skaffe midler til indkøb af et nyt
koncertflygel, gerne i samarbejde med biblioteket og Hjørring Kommune. Der er planlagt ialt 6 koncerter i
2013, måske suppleret med en 7., og det drejer sig om koncerter fra februar til november i den nævnte
rækkefølge:
Gina Mc.Cormark og Nigel Clayton, Eskær Trio, Mogens Dalsgaard og Andrea Pellegrini, Trio Aurora,
koncert som anført den 27.10. og i november med Poseidon Kvartetten. Desuden eventuelt en koncert med
pianist Sverre Larsen.
Koncerten med Eskær Trio er koordineret med de øvrige Nordjyske Musikforeninger.
Angående ny koncertsal i Hjørring har Egon Jensen skrevet til borgmester Arne Boelt, og gjort opmærksom
på vores interesse for en ny koncertsal i Hjørring, gerne i forbindelse med nyt byggeri til teatret, og vi har
fået et venligt, men meget generelt brev tilbage.
Trods forskellige udmeldelser fra den ny kulturminister, håber vi på fortsat tilskud fra Statens Kunstråd.
Dette år var som nævnt et godt år for Hjørring Musikforening, men den gode nyhed er, at næste år bliver
endnu bedre, hvor vi vil afholde koncerter med især unge talentfulde og dygtige musikere.

Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet viser et overskud pr. 31. december 2011 på 4.437,24. kr. og en formue på 84.380,33 kr. Heraf
stammer beløbet 30.250,00 kr. fra forudbetalt kontingent 2010/11 – 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 ikkemedlemmer har i stedet for entrébillet købt et medlemskab, som er en økonomisk fordel såfremt medlemmet
ønsker at overvære blot nogle få koncerter.
Foreningen har pr. 29/4-12 292 medlemmer.
Endvidere er der ydet tilskud fra Kunststyrelsen, Hjørring Aktivitetsfond, Region Nordjyllands regionale
Fond, Solistforeningen og Jyske Bank. Foreningens eksistens er kraftigt baseret på tilskud. Desværre er
størrelsen af tilskud ofte for nedadgående Der er dog forventning om, at tilskud fra Hjørring Kommune atter
vil udgøre 25.000 kr. – mod foreslået kun 15.000 kr.
Regnskab blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen forslag
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
24.02.2013 Gina McCormark (violin) & Nigel Clayton (klaver)
16.03.2013 Eskær Trio
14.04.2013 A. Pellegrini & Mogens Dalsgaard
(??.09.2013 Sverre Larsen - koncert ikke endelig aftalt)
06.10.2013 Trio Aurora
27.10.2013 Den Danske Strygekvartet & M. Shiniryan (70-års jubilæumskoncert)
24.11.2013 Poseidon Kvartet
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget 2013 viser udgifter på ca. 137.000 kr. Der søges om sædvanlige tilskud.
Koncerten d. 27/10 2013 med Den Danske Strygekvartet og Marianna Shirinyan arrangeres som foreningens
70-års jubilæumskoncert. Bestyrelsen vil arbejde for særlig sponsor til dette jubilæumsarrangement – og
koncerten forventes henlagt til Vendelbohus.
Medlemskontingens er uændret 275 kr. for enlige og 450 kr. for par.
7. Valg

På valg var iflg. vedtægterne KP, KN, TM og suppleant JML
Alle blev genvalgt
Som revisor blev valgt Børge Lund og som revisorsuppleant Inge Mailand
8. Eventuelt
NHB takkede alle i bestyrelsen for godt samarbejde.
Børge Lund foreslog at et sponsorat fra fx privat firma gav et antal ”fribilletter” til firmaets medarbejdere.
Dette kunne måske medføre interesse og medlemskab for disse personer.
Bestyrelsen arbejder videre med muligheder for ”sponsor/reklame” forslagene.
Hjørring Musikforening
Bjarne B. Nielsen
dirigent
ref.: Thorkil Mailand

