Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 24. marts 2022 kl. 19
Deltagere fra bestyrelsen:
Kaj Nørholm (KN)
Kirsten Pedersen (KP)
Ernest Petersen (EP) afbud
Thorkil Mailand (TM)
Bjarne B. Nielsen (BBN)
Peder Schøtt (PS)
Hanne Baaner (HB)
Claus Bekker (CB)
Deltagende medlemmer (øvrige): 4 medlemmer
1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Else Schøtt, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. §7
(indkaldt i.f.m. årsprogram og medlemsbrev udsendt/omdelt jan. 2022 – dato fastsat til 24. marts 2022).
Dato også meddelt i nyhedsbreve udsendt i marts måned og annonceret på hjemmesiden.
Iflg. vedtægterne §7 skal generalforsamlingen afholdes senest maj måned.
2. Formandens beretning:
Formandsberetning 2021 v/ Kaj Nørholm:
Det er igen en særlig fornemmelse at skulle aflægge en formandsberetning for foreningsåret 2021, hvor vi
igen på grund af coronarestriktionerne har måttet aflyse eller udsætte flere koncerter.
Det blev et noget forvirret år både for medlemmerne og bestyrelsen.
Den planlagte opførelse af ”Historien om en soldat” arrangeret af Silkeborg Classic måtte udskydes til 2022.
Den danske klarinettrio: planlagt til 3. marts blev gennemført 31. oktober.
David Munk-Nielsen: (klaver) planlagt til 14.marts blev gennemført 12. september
Duo Bols Lundgreb & Bjørkøe (sang og klaver) blev gennemført som planlagt d. 21. marts men uden publikum.
Koncerten blev optaget af DR P2 og udsendt dagen efter.
Coro Misto: planlagt til 25.april blev udskudt til 18. september 2022.
Nordjyske Strygere blev flyttet fra d. 12. september til d. 29. august. Dette skyldtes dog ikke coronaen.
Øvrige koncerter blev gennemført som planlagt.
5. september: Amalie Elmark og Elisabeth H. Nielsen (violin og klaver).
26. september: Ensemble Mutatis.
31. oktober: Elias Holm: (klaver) På grund af sygdom blev han erstattet af pianisten Marianna Shirinyan.
14. november: Randers Kammerorkester. (blæsere). Det var den første koncert i vores 3-årige aftale.
Det er en stor glæde, at det nu igen er muligt at gennemføre koncerter i fuldt omfang.
”Historien om en soldat” blev med stor succes gennemført d. 23. januar 2022 på Vendelbohus, som viste sig
at være en særdeles god mulighed, hvis Festsalen og teatrets musiksal er optaget. Der er desuden interesse
fra Hjørring Teater om et nærmere samarbejde med Musikforeningen. Der er gennemført de første tre
koncerter af det ordinære program for foreningsåret 2022. Herom i beretningen til næste års
generalforsamling.
De mange nedlukninger har desværre kostet nogle medlemmer, så vi nu er et stykke under vores normale
antal på ca. 300 medlemmer, men vi håber naturligvis, at mange vende tilbage, når nu tilstanden igen er levet
normal.

Vores flygel og festsalen er attraktiv for CD-indspilninger. Der var aftalt endnu en indspilning med pianisten
John Damgård, som desværre ikke blev til noget på grund af restriktionerne, men der er lavet en aftale med
pianisten i Trio Gemini - Jakob Alsgaard Bahr - om en indspilning af Louis Glass’ klavermusik på 4 CD’er.
Projektet gennemføres over fire år med en CD pr. år. Vi er glade for, at vores flygel og sal er så attraktiv og at
gymnasiet velvilligt stiller faciliteterne til rådighed. Vi har i år modtaget støtte fra ENV-fonden til indkøb af et
originalt Steinway ”letvægtsdækken” til flyglet samt en ekstra klaverbænk til brug ved f.eks. firhændigt spil.
Det er også ofte tilfældet, at andre musikere – især cellister – gerne vil benytte en klaverbænk i stedet for en
almindelig stol.
Foreningens økonomi har ikke lidt under nedlukningerne, da der har været stor velvillighed og forståelse fra
vore sponsorers side. Jeg vil gerne ved denne lejlighed takke Hjørring Kommune, sponsorer og andre
tilskudsgivere, uden hvis støtte vi ikke kunne drive foreningen på det nuværende niveau. Desuden en tak til
vores trofaste publikum, som trods aflysninger, flytninger og andre restriktioner har holdt ved deres
medlemskab.
I 2023 har foreningen 80-års jubilæum, og der er på nuværende tidspunkt planer om at afholde en
jubilæumskoncert evt. med forudgående reception. Der søges om fondsmidler til dette arrangement.
Der har i 2021 været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt generalforsamling, og jeg vil gerne ved denne lejlighed
takke bestyrelsen for et stort og utrætteligt arbejde gennem de vanskelige tider. Tak for de hyggelige og
konstruktive bestyrelsesmøder.
Beretningen blev vedtaget.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2021
v/ kasserer BBN
Udgifter i alt 169.199,86 kr.
Indtægter i alt 166.931,17 kr.
Overskud: -2.268,69 kr.
Formue pr. 31.12.2021: 149.375,42 kr.
*Periodeafgrænsning
Tilskud fra Hjørring kommune drift 2022 på 25.000 kr.
Hensættelse til 2 coronaaflyste koncerter 46.500 kr.
Hensættelser 2 x husleje 5.578,00 kr.

Efterfølgende en diskussion om forståelse af posten ”Periodeafgrænsning”.
Regnskab blev godkendt
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag er modtaget

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
v/ TM.
Bestyrelsen modtager løbende tilbud fra solister, ensembler og opsøger også selv emner via vores netværk
eller koncerter, musikere vi har hørt godt om.
Hjørring Musikforening kan i 2023 fejre 80-års jubilæum og bestyrelsen planlægger en særlig
”jubilæumskoncert”. Flere emner har været nævnt, nogle meget dyre og andre måske lidt mindre dyre.
Der arbejdes p.t. på en jubilæumskoncert med strygekvartetten Nightingale String Quartet sammen med
pianist Kristoffer Hyldig. Programmet vil indeholde Schumanns klaverkvintet Es-dur – dette værk blev også
spillet ved foreningens 70 år jubilæumskoncert på Vendelbohus.

