
Hjørring Musikforening 

 
 
Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 26. april 2015 kl. 13.30: 
 
 
Kaj Nørholm (formand) bød velkommen til bestyrelsen og 3 fremmødte medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: 
Formanden foreslog Egon Jensen, der konstaterer, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. §7 
(indkaldt i.f.m. årsprogram og medlemsbrev udsendt jan. 2015) ,  
Iflg. vedtægterne §7 skal generalforsamlingen afholdes senest 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: 
v/ Kaj Nørholm 
Hjørring Musikforening har i året 2014 gennemført 6 ordinære koncerter. Alle koncerter på et meget højt 
kunstnerisk niveau, som til fulde opfylder foreningens formålsparagraf. 
Koncerterne var følgende: 
d. 09. februar: Pianisten Christina Bjørkøe 
d. 16. marts: Copenhagen Piano Quartet 
d. 06. april: Modern Tango Quintet 
d. 14. september: Trio Misto 
d. 26. oktober: Sangeren Visti Hald og pianisten Anne Øland  
d. 09. november: Mira Kvartetten. 
 
De to første koncerter blev gennemført i Salen på biblioteket i Metropolen. Derefter gennemførtes de 
resterende koncerter i foreningens nye lokale, nemlig festsalen på Hjørring Gymnasium. 
Dette lokaleskift har vist sig at være en stor gevinst for foreningen, idet både salens størrelse, indeklima og 
akustik kombineret med glimrende publikumsfaciliteter har givet betydelig bedre forhold omkring afholdelsen 
af vore koncerter. Der er etableret et glimrende samarbejde mellem foreningen og Hjørring Gymnasium 
m.h.t. pedelbistand ved stoleopstilling og stor fleksibilitet i forbindelse med åbning og lukning af døre samt 
placering af koncerterne. Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige en stor tak til ledelsen af Hjørring Gymnasium.  
Foreningen kan glæde sig over en meget stor publikumstilslutning, hvor vi ved alle koncerterne havde næsten 
fyldt sal. En del af koncerterne er blevet anmeldt af NORDJYSKE. 
 



Programmet for 2015 er færdigt og udsendt til medlemmerne. Bestyrelsen arbejder for øjeblikket med at 
tilrettelægge programmet for 2016. 
 
Foreningen har indgået et samarbejde med Vendsyssel Festival om anskaffelse af et Steinway koncertflygel til 
Hjørring. Der er for øjeblikket allerede givet tilsagn om betydelige fondsmidler fra ENV-Fonden og A.P. Møllers 
Fond. Dette i forbindelse med en egen finansiering fra de to foreninger samt mindre yderligere donationer, 
har nu gjort det muligt at købe et let brugt Steinway D-koncertflygel. Repræsentanter for de to foreninger har 
i samarbejde med pianisten Tove Lønskov været hos Juhl Sørensen i København, som er eneforhandler af 
Steinway i Danmark, og fundet det bedst egnede instrument. Flyglet vil blive præsenteret ved en ekstra 
fælleskoncert d. 12. juli i regi af Musikforeningen og Vendsyssel Festival med Tove Lønskov og Rodolfo 
Llambias som solister. 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 desværre ikke fuldt ud imødekommer foreningens behov for 
publikumspladser idet salen nu får en størrelse, så den kun kan rumme ca. 195 tilhørere. Den indrettes med 
en akustik specielt beregnet på klassisk musik. Dette gør, at den i fremtiden, når bygningen står færdig, 
muligvis vil være interessant for Hjørring Musikforening som koncertlokale til mindre arrangementer.  
 
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. 
 
Spørgsmål: 
Hvor mange tilhørere kan være i Festsalen på Gymnasiet? 
Kaj Nørholm: Der er normalt opstillet stole til 300 og der er særdeles god plads her. I den koncertsal som 
indrettes i det nye Teateroplevelseshus vil – afhængig af sceneopstilling/musikere – kun kunne være ca. 195. 
Vi har 300 medlemmer og er ofte oppe på næsten 200 tilhørere. 
 
Hvor stort beløb drejer det sig om til instrument? 
KN: Det drejer sig om et beløb på ca. 930.000 kr. for et koncertinstrument af bedste kvalitet. 
 
Beretning blev godkendt 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2014 
v/ kasserer Bjarne B. Nielsen. 
Udgifter 
Koncertudgifter: 129.274,46 kr. 
Markedsføring: 3.069,13 kr. 
Administrative omk. 1.404,50 kr. 
Div. omk. 777,95 kr. 
Udgifter I alt 134.526,04 kr. 
 
Indtægter 
Medlemskontingent: 74.511,00 kr. 
Billetsalg: 2.550,00 kr. 
Tilskud: 52.000 kr. 
Ranter 504,07 kr. 
Indtægter I alt: 129.565,07 kr. 



 
Overskud pr. 31.12.2014 er -4.960,97 kr. 
 
Status: 
Formue pr. 01.01.2014: 117.616,16 kr. 
Driftsresultat 2014: -4.960,97 kr. 
Formue pr. 31.12.2014: 112.655,19 kr. 
 
Formuespecifikation: 
Kassebeholdning: 5.727,00 kr. 
Jyske Bank konto: 996,89 kr. 
Spar Nord konto: 105.931,30 kr. 
Formue i alt pr. 31.12.2014: 112.655,19 kr. 
 
Regnskabet er gennemgået og stikprøver af bilag kontrolleret af revisorerer. 
Aktiviteter fundet tilstede. Alt fundet i orden 
(Revideret 20/2 2015 – Børge Lund og Inge Mailand) 
 
Regnskab blev godkendt 
 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
Ingen forslag modtaget 
 
5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan 
v/ Thorkil Mailand 
Der arbejdes p.t. med nedennævnte program. Nogle aftaler er endnu ikke endelige og der kan derfor ske 
ændringer. 
 
Forår 2016 
Nikals Sivelöv, klaver 
Trio Passione+fløjte bl.a. med værk af Fini Henriques (uropførelse) aftalt til 13/3 2016 
Randers Kammerorkester 7/2 2016 
 
Efterår 2016: 
Sverre Larsen, klaver 
Trio Vivo, klavertrio 
Trio Sono, strygetrio 
 
 
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
v/ kasserer Bjarne B. Nielsen. 
Med udgangspunkt i budgetforslag for 2016 foreslår bestyrelsen, at kontingentet ændres til følgende: 
Kontingent enlig: nuværende 295 kr. foreslås forhøjet til 325 kr.   
Kontingent par: nuværende par 475 kr. foreslås forhøjet til 525 kr. 
 
Budget og kontingent blev godkendt. 
 
7. Valg 
Valg af bestyrelse.  
På valg var Ernest Pedersen, Hanne Baaner, Bjarne B. Nielsen, Jens Møller Lee. 
Alle blev genvalgt 



 
Forslag til valg af suppleant: Peder Schjøtt.  
Peder Schjøtt blev valgt. 
 
Som revisor blev genvalgt Børge Lund. 
Som revisorsuppleant blev genvalgt Inge Mailand. 
 
8. Eventuelt 
Kaj Nørholm omtalte et kulturarrangement Hjørring Classic,  – små klassiske koncerter på Nørkjærs Plads. 
Bryghuset Vendia vil fremstille en speciel Hjørring Classic øl, som man kan nyde til ”promenadekoncerterne". 
Det er Hjørring Kommune, som er arrangør og med Vendsyssel Festival, Hjørring Musikforening m.fl. som 
idegruppe til musikalsk valg/kunstnere.  
Hjørring Classic spiller klassisk musik på Nørkærs Plads: 
23/5 Talentelever fra Hjørring Musiske Skole. 
20/6 Trio fra Aalborg Sym. Orkester 
1/8 Nightingale String Quartet 
I tilfælde af dårligt vejr foregår koncerterne på Vendsyssel Kunstmuseum. 

 
Generalforsamlingen slut og Kaj Nørholm takkede Egon Jensen for god ledelse af mødet. 
 
 
 

Hjørring Musikforening 
27. april 2015 

 
 

 
Thorkil Mailand, sekretær 

referent 
Egon Jensen 

dirigent 
 


