REFERAT
af ordinær generalforsamling i Hellerup Kammermusikforening mandag d. 16. januar 2017 kl. 17.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård.
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
Formand Jens Elvekjær bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Der var 45 fremmødte medlemmer. Som dirigent foreslog
bestyrelsen Bent Hyldkrog, hvilket blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og kunne oplyse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig. Kaj Jakobsen blev valgt til referent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Formanden berettede, at det havde været en god sæson med 6 fine koncerter. Der har i sæsonen været en medlemsfremgang på 63 medlemmer
og et fint salg af løssalgsbilletter. Foreningen tæller nu 256 medlemmer og for at sikre, at der er plads til alle medlemmer ved koncerterne
reduceres antal gæstebilletter i den kommende sæson til én per ordinært medlemskab.
Der var spørgsmål til hvor mange gæstebilletter, der anvendes per koncert, hvilket var cirka 50 billetter.
Formandsberetningen godkendtes med akklamation.
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
Regnskabet blev omdelt. Kasserer Tom Boye Poulsen gennemgik regnskabet for perioden 1/1 2016 – 31/12 2016.
Foreningens økonomi er fornuftig og den nuværende kassebeholdning vurderes tilstrækkelig til at kunne dække foreningens udgifter den
resterende del af sæsonen. Der har været en stigning i indtægter fra kontingenter og løssalgsbilletter. Samtidig har der været en stigning i honorar
og transporttilskud for at sikre det høje kunstnerisk niveau og på grund af det stigende antal gæster, også en stigning i udgifter til Pause og Meetthe-Artists. Der ses et fald i porto på grund af modregning af donation fra ét af foreningens medlemmer. Endvidere har der været engangsudgift
til etablering af ny hjemmeside. Overskuddet for året er på 8.391,64 kr.
Regnskabet blev godkendt og dirigenten kunne herefter meddele decharge til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev diskuteret og det blev bemærket, at de forekom velgennemarbejdede.
Det udsendte forslag blev vedtaget med følgende ændringer:
Ad § 6: ”almindelig” rettes til ”simpelt” – ensretning af ordlyd
Ad § 8: ”buget” rettes til ”budget” – stavefejl
Ad § 9 stk 1: Andet afsnit slettes – vurderes ikke relevant (ej indenfor forenings formål)
Ad § 9 stk 2: ”af” slettes – formuleringsfejl
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge om Tegning og Hæftelse § 9 stk 2 er tilstrækkelig til at sikre at Bestyrelsen ikke hæfter personligt,
hvad bestyrelsen kan stilles til hæftelse for, og om en forsikring overfor bestyrelsesansvar er relevant.
Desuden blev bestyrelsen opfordret til at undersøge om en foreningskonto sidestilles med en erhvervskonto, og om Bankgarantien i så fald ikke
dækker foreningens bankkonto.
5. Vedtagelse af budget for året og kontingent for den kommende sæson
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 100 kr. til 600 kr. per sæson og en forhøjelse af prisen på løssalgsbilletter fra 130 kr. til 150 kr.
Samtidig blev en tilsvarende relativ forhøjelse af kontingent/løssalgspriser for personer under uddannelse/unge under 25 år foreslået.
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til budgettet:
- Der blev spurgt til kassebeholdningen efter sæsonens sidste koncert, hvilken var cirka 20.000 kr.
- Kassebeholdningen blev vurderet som værende lav, og der blev opfordret til kontingentforhøjelse.
- Der blev anmodet om at årets laveste kassebeholdning blev anført på foreningens regnskab fremover.
- I forbindelse med etablering af ny hjemmeside blev der spurgt om det drejede sig om en engangsudgift,
hvortil der blev svaret, at der vil være løbende omkostninger til opdatering i størrelsesorden 2.000 kr. årligt.
Budget, kontingentforhøjelser og forhøjelser af pris på løssalgsbilletter blev godkendt.
6. Bestyrelse
Bestyrelsen i sin helhed genopstiller.
I henhold til de nye vedtægter skal bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og bestyrelsen opstiller således:
To år: Tom Boye Poulsen, Frank O. Borchorst, Helle Caspersen og Kaj Bjarne Jakobsen
Ét år: Jens Elvekjær, Soo-Kyung Hong og Malgorzata H. Hansen
Bestyrelsen blev genvalgt.
Revisor: John G. Miller blev genvalgt.
7. Andet
Det blev foreslået at foreningen afholdt en koncert målrettet børn.
Endvidere blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen – for at lette bestyrelsesmedlemmernes arbejdsbyrde – har mulighed for at oprette
underudvalg bestående af ikke-bestyrelsesmedlemmer og målrettet, enkeltstående opgaver som for eksempel en børnekoncert.
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. 18.40.

Bent Hyldkrog
dirigent

Kaj Bjarne Jakobsen
referent

