Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening den 14. april 2013
Deltagere fra bestyrelsen:
Niels Henrik Behrndtz (NHB)
Kaj Nørholm (KN)
Kirsten Pedersen (KP)
Ernest Petersen (EP)
Thorkil Mailand (TM)
Bjarne B. Nielsen (BBN)
Jens Møller Lee (JML)
Afbud: Egon Jensen (EJ)
Deltagende medlemmer: 8 personer

1. Valg af dirigent:
NHB 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:
NHB: 2012 føjer sig til en lang række af gode år for Hjørring Musikforening. Vi har i overensstemmelse med
foreningens formål afholdt seks klassiske koncerter på højeste kvalitetsniveau med i alt 16 musikere og et
helårspublikum på ca. 900 personer. Foreningen har 309 medlemmer og en god og stabil, velkonsolideret
økonomi, trods stadig usikkerhed om fortsatte væsentlige tilskud fra stat og kommune.
Vi har afholdt følgende koncerter:
1. Den 25/2-2012: Emil Gryesten Jensen (klaver)
2. Den 18/3-2012: Den Danske Strygekvartet
3. Den 29/4-2012: Mazvilla Winds
4. Den 9/9-2012: Tine Rehling (harpe) og Ulla Millmann (fløjte)
5. Den 30/9-2012: Jakob Kullberg (cello) og Katya Apekisheva (klaver) og
6. Den 11/11-2012: Peter Kirstein (obo) og Arne Jørge Fæø (klaver).
Alle koncerter er afholdt i SALEN, Metropol, Hjørring Bibliotek, som vi fortsat er tilfredse med rent
praktisk, men akustisk og æstetisk ønsker vi os noget meget bedre.
Vi har haft gode foromtaler i dagspressen og meget gode og rosende anmeldelser i Nordjyske Stiftstidende
efter de fleste koncerter. Vi aftalt en annonce for Hjørring Musikforening i Vendsyssel Festivalens folder til
sommer.

70-års jubilæumskoncerten den 27. oktober 2013 med Den Danske Strygekvartet og Marianna
Shirinyan (piano) er det planlagt at afholde på Vendelbohus. Vi har hertil fået bevilget en særlig støtte på kr.
25.000 fra Nord Energi (ENV-Fonden). Desuden arbejder vi med at skaffe yderligere sponsorater.
For den kommende sæson 2014 har vi planer om en koncert koordineret med de andre musikforeninger i
Region Nordjylland med Trio Con Brio Copenhagen. Resten af sæsonplanen for 2014 besluttes på et møde i
bestyrelsen senere på foråret og skrives på foreningens hjemmeside på www.hjoerringmusikforening.dk når
den er færdig.
Egon Jensen har meddelt, at han nu ønsker at træde ud af musikforeningens bestyrelse. Bestyrelsen vil
derfor på foreningens vegne takke Egon dybt for hans stabile, ihærdige og effektive indsats for foreningen
gennem de sidste ti år. Uden Egon sandsynligvis ingen Hjørring Musikforening. Egon trådte til på et
tidspunkt, hvor foreningen var skrumpet meget ind, men med en professionel og forretningsmæssig drift blev
udviklingen vendt, og foreningen er som bekendt nu blevet til en af landets største musikforeninger.
Ønsker og visioner:
Umiddelbart arbejder vi med ideen om fremskaffelse af midler til et nyt/nyere flygel, men det vil kræve
betydelige donationer til formålet i størrelsesordenen kr. 600.000 - 1.200.000.
På længere sigt ønsker Hjørring Musikforening sig fortsat en bedre koncertsal. Hjørring Kommune har
planer om at bygge et nyt teaterhus med en koncertsal, som helst skal være på størrelse med SALEN,
Metropol, og som skal kunne bruges af foreninger m.fl. Der forventes indvielse i 2015. Dette vil kunne få
stor gavnlig effekt for musiklivet i Hjørring og i hele Vendsyssel.
Vi håber på fremover at kunne drive Hjørring Musikforening i overensstemmelse med foreningens formål på
et sikkert økonomisk grundlag, som kræver fortsatte, stabile tilskud fra stat og kommune samt private
virksomheder og fonde.

Beretningen blev godkendt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2012
v/ kasserer BBN
Foreningen har p.t. 309 medlemmer.
Regnskabet 2012 viser et driftsresultat på + 33.580,48 kr.
Der er udgifter for 89.609.88 kr. og indtægter på i alt 123.190,36 kr.
Formuen pr. 31/12 2012 udgør 117.960,81 kr.

Regnskabet blev godkendt
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Koncerter for 2014er endnu ikke aftalt. Der foreligger et tilbud om en koncert med Trio con Brio
Copenhagen i 2014.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
v/ kasserer BBN
Der er endnu ikke aftalt koncerter for 2014, men der budgetteres med koncertudgifter på ca. 81.000
kr. og endvidere administrative udgifter, KODA afgift, stemning af flygel, markedsføring,
musikertransport m.fl. på i alt 37.700 kr. så udgifter i 2014 er budgetteret til i alt 118.700 kr.
Bestyrelsen arbejder med forskellige støttemuligheder hos flere pengeinstitutter, Solistforeningen,
Hjørring Kommune og Kulturstyrelsen.

Kontingent forslås forhøjet lidt således at kontingent 2014 skal være for enlig: 295 og par 475 kr.
(nuværende 275 kr. hhv. 450 kr.).
Efterfølgende diskussion om KODA afgift for 2013/14. Koda´s beregningsmodel for 2013 er blevet ændret
og vil i regnskab 2013/14 udgøre en større udgiftspost end tidligere. Bestyrelsen v/ NHB vil tage kontakt til
KODA og Sammenslutningen af Danske Musikforeninger for en udredning ang. beregningsgrundlaget.
JML vil undersøge det juridiske grundlag for KODA-systemet.

Budget og medlemskontingent blev godkendt.
7. Valg
Valg af bestyrelse. På valg er EJ, EP, NHB, BBN. Suppleant JML.
EJ ønsker ikke at genopstille.
Forslag til valg til bestyrelsesmedlem: Jens Møller Lee (JML)
JML blev valgt til bestyrelsen.
Forslag til valg som suppleant: Knud Michael Jensen (KMJ)
Knud Michael Jensen, Borupvej 127, Vrå blev valgt til suppleant
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
NHB takkede alle i bestyrelsen for godt samarbejde.
Bestyrelsen arbejder videre med muligheder for yderligere sponsorindtægter.
Der bør i vedtægter indskrives en paragraf, som fritager bestyrelsesmedlemmer for privat hæftelse af evt.
kasseunderskud – en vedtægtsformulering der eksisterer hos flere andre musikforeninger.
Hjørring Musikforening
15-04-2013
Dirigent: Jens Møller Lee
ref.: Thorkil Mailand

