
 Lindevangsvej 15, 8240 Risskov 

 

 Ordinær generalforsamling 
 

Onsdag den 4. november kl. 20, 2016 

 

 

 

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 
 

ad 5: Valg af bestyrelse 

 

Bestyrelsens medlemmer er på valg efter følgende plan: 

   

Mogens Kilian, formand  vælges separat 

Mikael Esmann  på valg i 2017 

Thomas Vorup-Jensen  på valg i 2017 

Arn O. Gyldenholm  på valg i 2016 

Peter Hokland  på valg i 2016 

Suppleanter: Der foreslås genvalg af Steffen Juncker og nyvalg af Arn O. 

Gyldenholm. 

ad 6: Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Aabenhus. 

 

Referat 

1. Torben Lautrup blev valgt som dirigent. 

2. Formanden orienterede om de afholdte koncerter og om de foreløbige planer for de 

kommende sæsoner. Endvidere blev det beskrevet hvordan en ikke ubetydelig del af de 

afsendte breve med billetter aldrig nåede frem til adressaten. Dette gav anledning til en 

diskussion af hvorvidt billetter til koncerten i fremtiden kan udsendes elektronisk. Musikhuset 

Aarhus har samme overvejelser på grund af PostNords dårlige resultater. 

Beretningen blev godkendt. 



 Lindevangsvej 15, 8240 Risskov 

3. Kassereren gennemgik regnskabet for sæsonen 2015/16 og understregede det 

glædelige i at der var et overskud på sæsonen. Regnskabet blev godkendt. 

4. Med henvisning til den kommende sæsons dyre koncerter blev det vedtaget at 

fastsætte kontingentet til 1000 kr. Endvidere blev det besluttet at koncerten med Emerson 

quartet gennemføres som en koncert udenfor abonnementet. 

5. Formanden Mogens Kilian blev genvalgt. Med henblik på løsning af en række 

bestyrelsesopgaver foreslog bestyrelsen at indvælge Eva Kullberg og Torben Lautrup i 

stedet for Arn Gyldenholm og Peter Hokland.  

Da Mikael Esmann havde ytret ønske om at ophøre i jobbet som kasserer blev det 

besluttet at Thomas Vorup-Jensen overtager den opgave, og at Eva Kullberg udarbejder 

koncertprogrammer. Mikael Esmann fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen og 

redigerer hjemmesiden. Foreningens officielle adresse ændres til formandens adresse 

(Lindevangsvej 15, 8240 Risskov). 

Steffen Juncker fortsætter som suppleant til bestyrelsen. Arn Gyldenholm valgtes som 

suppleant da Christian Abildgaard er flyttet fra byen. 

6. Hans Aabenhus blev genvalgt som revisor. 

7. Forskellige forslag til kommende koncerter blev diskuteret. 

 

Torben Lautrup (sign). 

Dirigent 

 

 

Mogens Kilian 

Formand 

 


