
  

Ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag den 29. oktober kl. 20, 2013 

 

Referat 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse (formanden vælges separat) 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

1: Valg af ordstyrer 

Arn Gyldenholm blev valgt. 

2: Formandens beretning 

Formanden gennemgik kort den afsluttede sæson og redegjorde for de 

stigende udgifter til koncertsal, kunstnere og KODA-afgifter samt de ofte 

uforudsigelige offentlige tilskud. Efter en længere tids utilfredshed med de 

uforholdsmæssigt høje KODA-afgifter, er ny aftale faldet på plads. MK har 

sammen med formanden for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger 

forhandlet en ny ordning, der indebærer en fast afgift, der fordeles mellem 

foreningerne baseret på tidligere aktiviteter og som ikke virker hæmmende 

på inkluderingen af nyere musik i programmerne.  

De overordnede planer for de kommende sæsoner blev omtalt og diskuteret. 

3: Kassererens beretning 

Foreningen afsluttede sæsonen 2012/13 med et underskud. Som resultat af en 

række ansøgninger, blandt andet baseret på forslag fra medlemmer, er det 

lykkedes at sikre generøse donationer som har skabt balance i budgettet for 

jubilæumssæsonen 2013/14.  

Der foregår løbende forhandlinger med Musikhuset om udgifterne vedr. vore 

koncerter, blandt andet det forhold, at foreningen betaler billetafgifter, på 

trods af, at vi selv sælger og distribuerer hovedparten af billetterne. 

Forsamlingen applauderede formanden for hans indsats. 

4: Fastlæggelse af kontingent 



  

Kontingentet forsøges bibeholdt på nuværende niveau med en begrænset 

margin for ændringer afhængigt af budgetterede udgifter og foreningens 

økonomi. 

5: Valg af bestyrelse 

Nuværende:  

Mogens Kilian, formand  vælges separat 

Mikael Esmann  på valg i 2013 

Thomas Vorup-Jensen  på valg i 2013 

Ulrik Mogensen  på valg i 2014 

Peter Hokland  på valg i 2014 

Mogens Kilian genvalgtes enstemmigt som formand. 

Michael Esmann og Thomas Vorup-Jensen genvalgtes enstemmigt som 

bestyrelsesmedlemmer. 

Arn O. Gyldenholm og Steffen Juncker blev enstemmigt valgt som 

suppleanter til bestyrelsen 

6: Valg af revisor 

Jesper Reinholdt genvalgtes enstemmigt som revisor. 

7: Eventuelt 

De gode forslag på nye koncerter, som var indsendt af foreningens 

medlemmer, blev diskuteret og undersøges nu som mulige koncerter i 

kommende sæsoner. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med formandens tak til dirigenten. 

 

 

 


