Referat fra den ordinære generalforsamling
i
Århus Musikforening afholdt 25. oktober 2011
1. Valg af dirigent.
Blandt de fremmødte blev Arn Gyldenholm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning
Formand Mogens Kilian meddelte, at foreningen har modtaget en arv på 100.000 kr fra boet efter
Alma Irena Jørgensen.
I øvrigt har Foreningen modtaget ganske pæn støtte fra Aarhus Kommune. Der regnes dog i
kalenderår, således at Foreningen kun kan modtage til støtte til maksimalt 5 koncerter per år. I
indeværende kalenderår har 4 koncerter allerede været afholdt.
Sidste sæson bød på 7 koncerter. Indeværende sæson vil byde på 6 koncerter, idet der er afbud til
den planlagte koncert med Michelangelo trioen.
Formanden har henvendt sig til Sammenslutningen af Danske Musikforeninger, da professionelle
koncertarrangører har bedre vilkår med KODA en f.eks. musikforeningerne. Der er fra Foreningen
et kraftigt ønske om at aftalen med KODA revideres.
3. Regnskab
Regnskabet viste et samlet overskud, hvilket har nedbragt Foreningens underskud. Overskuddet
skyldtes som nævnt ovenfor en vækst i støtten og færre koncerter omfattet af KODAs opkrævning.
I øvrigt gælder for regnskabsaflæggelsen, at det støttegivende Kunstråd kun accepetere regnskaber
for kalenderår, hvilket afviger fra Foreningens praksis med udgifter periodiseret over sæsonerne.
Imidlertid vil Kunstrådet kun stikprøvvis bede om indsendelse af regnskaber fra Foreningen.
4. Godkendelse af kontingentets størrelse
Kontingentet er i indeværende sæson sat til 800 kr for 6 koncerter. I sæsonen 2010-2011 blev
opkrævet 850 kr for 7 koncerter. Kontingentet fastsættes derfor til 850 kr for sæsonen 2012-2013
med mulighed for en mindre forhøjelse afhængig af Bestyrelsens indstilling.
5. Forslag til ændring af vedtægterne
Der var stillet forslag om en ændring af Vedtægternes §4, således at Bestyrelsen bemyndiges til at
optage lån eller foretage midlertidige overtræk svarende til maksimalt 15% af det foregående års
billetindtægter. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
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6. Valg til Bestyrelsen
Alle Bestyrelsesmedlemmer og Revisor på valg blev genvalgt
7. Eventuelt
Ulrik H. Mogensen opfordres til at indikerer sit forfatterskab til de fremragende programtekster.
Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingens slutning kl. 20:30

T. Vorup-Jensen (referent)
/
A Gyldenholm (dirigent)
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