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Referat fra Ordinær Generalforsamling i Aarhus Musikforening 

Tirsdag den 22. oktober kl. 20.00 i Musikhuset Aarhus 

1. Valg af dirigent

Michael Esmann modtog valg som dirigent og konstaterede, at 

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Det nye elektroniske billetsystem er blevet varetaget af Torben Lautrup 

og fungerer til alles tilfredsstillelse. Ordningen resulterer også i 

besparelser for foreningen.   

Aftalen med Koda er også blevet mere fordelagtig. Det tidligere 

afgiftssystem var dyrt vedr. ny musik. Dette blev erstattet af en billigere 

aftale, hvor Koda modtager i alt 121.000 fra alle foreninger i 

Sammenslutningen af Danske Musikforeninger. De 35 medlemmer  

afholder 259 koncerter, hvilket fører til en afgift på Kr. 470,- per koncert 

uafhængigt af programmet. Vi behøver således ikke at bekymre os over 

højere udgifter ved koncerter med moderne musik. Der er i øvrigt kommet 

en ny formand i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger,  

Sæsonens opstartskoncert forløb i øvrigt godt. Igen blev udgifterne 

begrænset bl.a. i kraft indkvartering via Air B&B. 

3. Kassererens beretning

Kassereren meddelte at sæsonen 2019/20 havde været tilfredsstillende 

med et lille overskud på ca. 10.000 DKK. Periodisering m.v. gør dog nok 

beløbet en anelse lavere, men demonstrerer en passende sammenhæng 

mellem udgifter og indtægter i foreningen.

4. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til 975 DKK med mulighed for at forhøje med 

50 kr, hvis det bliver nødvendigt. 
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5. Valg af bestyrelse (formanden vælges separat)

Bestyrelsens medlemmer er på valg efter følgende plan:

Mogens Kilian, formand vælges separat 

Mikael Esmann på valg i 2019 

Thomas Vorup-Jensen     på valg i 2019 

Eva Kullberg  på valg i 2020 

Torben Lautrup på valg i 2020 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mikael Esmann og Thomas Vorup-Jensen, 

hvilket Generalforsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. 

Ligeledes blev formand Mogens Kilian enstemmigt genvalgt. 

Som suppleant blev Arn O. Gyldenholm valgt. 

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Aabenhus, hvilket 

Generalforsamlingen tilsluttede sig med bifald.

7. Eventuelt

De kommende sæsoners program blev diskuteret.  

Concerto Copenhagen har tilbudt et Bach program, som 

overvejes i samarbejde med Musikhuset. 

Foreningen vil fremadrettet satse på Facebook, men Foreningens egen 

hjemmeside fortsætter 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:55, hvor Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Thomas Vorup-Jensen, referent 




