
REFERAT 
af ordinær generalforsamling i Hellerup Kammermusikforening mandag d. 14. januar 2019 kl. 17.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård 

 
Tilstede var 18 stemmeberettige medlemmer. Formand Jens Elvekjær bød velkommen til den ordinære generalforsamling.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.  Valg af dirigent 
Som dirigent foreslog bestyrelsen Bent Hyldkrog, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og kunne oplyse, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

2.  Valg af referent 
Kaj Jakobsen blev valgt til referent.   

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
Formanden berettede, at det havde været en flot sæson med supergode koncerter. Antallet af medlemmer har fundet sit naturlige leje.  

Børnekoncerterne, der alle har et ekstraordinært niveau, er blevet en stor succes med gæster fra både Gentofte og omkringliggende kommuner. 
Augustinus Fonden støtter børnekoncerterne.  

Et medlem udtrykte meget store tilfredshed med de flotte arrangementer. 

Formandens beretning godkendes med akklamation. 

4. Kassereren forelægger revideret regnskab 
Regnskabet og budget blev omdelt. Kasserer Tom Boye Poulsen gennemgik regnskabet for perioden 1/1 2018 – 31/12 2018. Antallet af 
medlemmer er steget med få nye medlemmer. Indtægterne fra kontingent og løssalg er uændret. Støtte er opnået fra Den spanske Ambassade. 
Der er ikke opnået støtte fra Solistforeningen. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation og dirigenten kunne herefter meddele decharge til bestyrelsen. 

5. Forslag til budget for indeværende kalenderår samt forslag til koncertantal, medlemskontingenter og løssalgspriser for den 
kommende sæson 
Tom Boye Poulsen gennemgik budgettet. Der blev ikke foreslået ændringer til antal koncerter, kontingentet og løssalgspriser. Der er planlagt 
seks koncerter og tre koncerter for børn. Foreningen har modtaget donationer fra Augustinus Fonden og Gentofte Kommune. 

Et medlem foreslog at øge børnekoncertprisen med fem kroner. 

Budgettet blev godkendt med akklamation. 

6. Forslag til generalforsamlingsbeslutning 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og revisor 
Jens Elvekjær, Soo-Kyung Hong og Lill Moll var ikke på valg. På valg var Tom Boye Poulsen, Frank O. Borchorst, Helle Caspersen og Kaj B. 
Jakobsen for to år og Maja Mølholm for et år. Alle genopstillede. Alle blev genvalgt.  

Revisor: John G. Miller blev genvalgt. 

Formanden takkede for fremmødet og takkede Bent Hyldkrog for veludført hverv som dirigent. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 
takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.14. 
 
 
 
     

Bent Hyldkrog  Kaj B. Jakobsen 
dirigent referent

 


