Referat af generalforsamling i Hjørring Musikforening, den 9. september 2020 kl. 19
Deltagere fra bestyrelsen:
Kaj Nørholm (KN)
Kirsten Pedersen (KP)
Ernest Petersen (EP)
Thorkil Mailand (TM)
Bjarne B. Nielsen (BBN)
Peder Schjøtt (PS)
Hanne Baaner (HB)
Claus Bekker (CB) (afbud)

Deltagende medlemmer (øvrige):
Egon Jensen (dirigent) og 4 øvrige deltagere

1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Egon Jensen der kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet
iflg. §7 (indkaldt i.f.m. årsprogram og medlemsbrev udsendt/omdelt jan. 2020).
Men p.g.a coronarestriktioner blev generalforsamlingen aflyst/udskudt og derefter fastsat til 9.
september og blev meddelt i Nyhedsbrev 12/8 (min. 3 uger før afholdelse – så indvarsling iflg.
vedtægterne er opfyldt.

2. Formandens beretning:
Beretning fra KN:
Hjørring Musikforening har i året 2019 gennemført 7 koncerter samt 1 foredragsaften. Alle koncerter på et
meget højt kunstnerisk niveau, som til fulde opfylder foreningens formålsparagraf.
Koncerterne var følgende:
d. 03. februar: Quatuor Voce (Sct. Catharinæ Kirke)
d. 03. marts: Foredrag med Henrik Engelbrecht (Hjørring Gymnasium)
d. 10. marts: Concerto Copenhagen (Musiksalen Vendsyssel Teater)
d. 20. marts: Aarhus int. pianocompetition (Hjørring Gymnasium)
d. 08. september: Gustav Piekut (klaver) (Hjørring Gymnasium)
d. 22. september: Den Danske Klavertrio (Hjørring Gymnasium)
d. 06. oktober: Carl Nielsen Kvintetten (Hjørring Gymnasium)
d. 27. oktober: Duo DahlVäst (Hjørring Gymnasium)

Som det fremgår af ovenstående, kunne alle koncerterne ikke gennemføres i Hjørring Gymnasiums festsal.
Det skyldes, at gymnasiet selv skulle disponere over festsalen. Det er et problem for foreningen, at
planlægningen af koncerter er vanskeliggjort af en ret kortsigtet planlægning fra gymnasiets side.
Vi har et godt samarbejde med Vendsyssel Teater om at anvende deres koncertsal, når vi ikke kan bruge
gymnasiet, men salen er for lille til vores publikum.
Musikforeningen er meget tilfreds med Gymnasiets sal som koncertlokale med henblik på størrelse, indeklima
og akustik kombineret med glimrende publikumsfaciliteter. Dette giver optimale forhold omkring afholdelsen
af vore koncerter. Der er etableret et glimrende samarbejde mellem foreningen og Hjørring Gymnasium
m.h.t. pedelbistand ved stoleopstilling, lys og lydteknik samt stor fleksibilitet i forbindelse med åbning og
lukning af døre. Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige en stor tak til ledelsen af Hjørring Gymnasium og
specielt servicechef Mogens Eriksen for et godt samarbejde. Det kan undre, at der normalt ikke kommer
elever fra gymnasiet til koncerterne, idet der er indgået en aftale med rektor om gratis entré for op til 20
elever. Vi vil bede om, at der reklameres mere for koncerterne på gymnasiet.
Foreningen kan glæde sig over en meget stor publikumstilslutning, hvor vi ved alle koncerterne havde næsten
fyldt sal. Vores medlemstal er stabilt omkring 300 medlemmer.
Der har ikke været anmeldelser af koncerterne i NORDJYSKE. Dette er klart utilfredsstillende, og der er sendt
program og en opfordring til NORDJYSKE om at anmelde nogle af vores koncerter. Dog er der foromtale af
koncerterne på vores egen foranledning i NORDJYSKE og VENDELBOPOSTEN.
Programmet for 2020 er færdigt og allerede påbegyndt, idet der på nuværende tidspunkt har været afholdt 2
koncerter.
d. 19. januar: T3iO strygetrio (Hjørring Gymnasium)
d. 06. september: Randers Kammerorkester (strygekvartet) (Hjørring Gymnasium)
Der har været aflyst 3 koncerter i foråret på grund af Corona Krisen, men vi har fået tilsagn om, at disse
koncerter gennemføres i 2021. Bestyrelsen har af hensyn til publikums sikkerhed bestræbt sig på at gøre
koncerterne så Corona sikre som muligt gennem reglementeret afstand mellem stolerækkerne, ledige stole
mellem publikummerne samt håndsprit til rådighed.
Det er vigtigt, at publikum skal føle sig sikre ved at gå til koncert.
For første gang har foreningen forsøgt sig med et musikforedrag i stedet for en koncert. Det viste sig at være
en succes, og flere medlemmer ytrede ønske om en gentagelse.
Fra Vendsyssel Teaters side er der stor interesse for et mere formaliseret samarbejde med Hjørring
Musikforening. Der er dog ingen tvivl om, at foreningen under alle omstændigheder selv vil fortsætte med at
arrangere klassiske koncerter på højt niveau som hidtil og gratis for vores medlemmer. Disse vil som
hovedregel fortsat finde sted i Gymnasiets festsal.
Vi har fra den nystartede forening i Silkeborg fået et tilbud om at deltage i et projekt om opførelse af
Stravinskij’s: ”Historien om en Soldat.” Det er et kostbart projekt, som kræver mindst 10 interesserede
deltagere. Dette har ikke kunnet lade sig gøre, men projektet gennemføres alligevel for de tilmeldte
foreninger. Foreningen har fra ENV Fonden modtaget en donation på 30.000 kr. til gennemførelsen af
koncerten. Den vil finde sted på Vendelbohus d. 31.januar 2021.
Selvom de mange medlemmer sikrer en solid økonomi i foreningen, kan vi ikke drive vores virksomhed på
højeste niveau uden vore sponsorer og tilskudsgivere. Jeg vil gerne rette en tak til alle vore sponsorer og
tilskudsgivere: Hjørring Kommune, Statens Kunstfond og Solistforeningen. Desuden en stor tak til ENV-fonden
for donationen i forbindelse med opførelsen af: ”Historien om en Soldat.”

Vi håber på fremover fortsat at kunne drive Hjørring Musikforening i overensstemmelse med foreningens
formål på et sikkert økonomisk grundlag, som kræver fortsatte og stabile tilskud fra staten og kommunen
samt private virksomheder og fonde.
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Beretning blev godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019
v/ kasserer BBN
Ved udgangen af 2019 havde foreningen 309 medlemmer.
Udgifter 2019:
Koncertudgifter: 59.045,94 kr. kr.
Markedsføring: 2.200,00 kr.
Administrative omk. 4.583,63 kr.
Diverse omk. 668,50 kr.
Flygelprojektet: 3.686,44 kr.
Udgifter I alt 70.184,51 kr.
Indtægter 2019
Medlemskontingent: 90.300,00 kr.
Billetsalg: 8.700 kr.
Tilskud: 41.500,00 kr.
Renter: - 708,81 kr.
Indtægter I alt: 139.791,19 kr.
Overskud pr. 31.12.2019: 69.606,68 kr.
Status:
Formue pr. 01.01.2019: 33.986,87 kr.
Driftsresultat 2019: 69.606,68 kr.
Formue pr. 31.12.2019: 103.593,55 kr.
Formuespecifikation:
Kassebeholdning: 9.941,50 kr.
MobilePay konto: 2.322,75 kr.
Spar Nord konto: 91.329,30 kr.
Periodeafgrænsning
Mobilepay abonnement okt,nov, dec: -121,71 kr.
Tilskud for 2020: Solistforeningen: -10.000 kr.
Regnskabet er gennemgået og stikprøver af bilag kontrolleret af revisorerne.
Alt fundet i orden
(Revideret d. 7. feb. 2020 – Egon Jensen og Inge Mailand)

Regnskab blev godkendt

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag er modtaget

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan
Der er for 2021 indgået aftaler om følgende koncerter:
17.01.2021
31.01.2021
03.03.2021
14.03.2021
21.03.2021
25.04.2021
05.09.2021
26.09.2021
31.10.2021
14.11.2021

Nordjyske Strygere
Ensemble som opfører ”Historien om en soldat”
Aarhus International Pianocompetition
David Munk Nielsen (klaver)
Nina Bols Lundgren (sopran) & Christina Bjørkøe (klaver)
Coro Misto dir. Søren Birch og Eskild S. Winding, klaver
Amalie Elmark (violin) & Elisabeth H. Nielsen (klaver)
Ensemble Mutatis
Elias Holm, klaver
koncert mulig?

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
v/ kasserer BBN
BBN fremlagde budget for 2020.
Kontingent foreslås uændret par: 640 kr. og enkelt: 320 kr.
I 2021 skal foreningen betale leje af Festsalen som bliver 2000 kr. pr. koncert. Denne udgift kan så betyde en
kontingentforhøjelse på 20 – 25 kr. pr. medlem – men først med virkning fra sæson 2022.
Kontingent blev vedtaget.

7. Valg
Valg af bestyrelse. På valg er KN. TM, KKP.
KN. TM, KKP blev valgt.
Forslag til valg som suppleant: Claus Bekker (CB)
Claus Bekker blev valgt
Som revisor foreslås genvalgt Egon Jensen.
Som revisorsuppleant foreslås genvalgt Inge Mailand.
Egon Jensen blev valgt som revisor og Inge Mailand blev valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Der blev en kort evaluering af koncerten d. 6/9 2020 som var foreningen første koncert m. Corona
restriktioner. Der var stor enighed om, at koncerten, blev gennemført på god og forsvarlig måde og publikum
fint indrettede sig efter gældende forholdsregler.
Generalforsamlingen sluttede og Kaj Nørholm takkede Egon Jensen for god ledelse af mødet.

