Birkerød Kammermusikforening
Generalforsamling 2021
tirsdag den 15.6.2021 kl. 18.00
Birkerød Sognegård.
Referat
Til stede: bestyrelsen ved Klaus Ostenfeld, John Bak Dinitzen, Jørgen Münster, Asger Ahn, Bessi
Birkelund, og Inge Müller Neiiendam, samt yderligere knapt 30 tilmeldte medlemmer som
registreret ved indgangen.
1. Valg af Dirigent
Klaus H. Ostenfeld, fmd. byder velkommen og konstaterer glædeligt større fremmøde til
generalforsamlingen end sædvanligt, og foreslår på bestyrelsens vegne Tage Iversen som
dirigent, hvilket blev vedtaget.
Dirigenten modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet ved
annonce i Rudersdal avis 26. maj 2021, samt i mail til medlemmerne dateret 31. maj 2021.
Generalforsamlingen konstateres således beslutningsdygtig.
Som referent valgtes foreningens sekretær: Inge Neiiendam
2. Formandens beretning
Den afsluttede sæson (resumé):
Formanden Klaus Ostenfeld beklagede indledningsvis, at generalforsamlingen 2020
desværre måtte udskydes pga coronarestriktionerne. Coronaen har i det hele taget sat sit
store præg på foreningens virke fra foråret 2020 til og med hele foråret 2021. I foråret
2020 måtte de sidste 2 programsatte koncerter for sæsonen 2019-20 aflyses, men en
ekstrakoncert med Goldbergvariationerne med Jesper René den 3. marts 2020 blev nået.
Den nu afsluttede sæson 2020-21 blev nok den værste nogensinde i foreningens 58-årige
historie. I alt 5 ud af 8 koncerter måtte aflyses på grund af coronaen. Det lykkedes dog
heldigvis at gennemføre en særlig Beethoven festival i efterårsferien 2020 med opførelse
af samtlige 16 strygekvartetter spillet af Henschel kvartetten ved 5 koncerter, med særlig
støtte fra Augustinusfonden og Solistforeningen.
På grund af begrænsningerne i Mantziusgårdens koncertsal måtte vi desværre lukke for
medlemstilgangen i løbet af sæsonen.
Ud over koncerterne har bestyrelsen taget initiativ til og bistået MantziusLive med den
forestående udskiftning af det udslidte koncertflygel. Kommunen har på et meget sent
tidspunkt informeret os om et større forestående projekt med ombygning af især
tagkonstruktionen for lyddæmpning af salen for den rytmiske musik. Planerne er heldigvis
nu udskudt.
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Bestyrelsen har pga de usædvanlig mange aflyste koncerter, samt efter indhentning af
oplysninger fra vore søsterforeninger i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger,
SDM besluttet, at eksisterende medlemmer vil få tilbudt medlemskab til næste sæson
2021-22 for halv pris. Dette gælder alle medlemskategorier.
I løbet af sæsonen har vi som noget nyt opnået tilskud fra tre private fonde, hvilket er
kærkomment for at sikre økonomien i den kommende sæson.
Den kommende sæson 2021-22:
Næstformanden John Dinitzen redegjorde herefter for planlægningen af den kommende
sæsons program, der denne gang rummer 9 koncerter som en ekstra bonus. Det er i videst
muligt omfang forsøgt at genengagere de musikere og ensembler, som vi var nødsaget til
at aflyse i den forgangne sæson. Det er dog ikke lykkedes i fuldt omfang, og nogle af
ensemblerne må vi stifte bekendtskab med ved en senere lejlighed. Sæsonen vil byde på et
varieret program med alt fra solo klaver til et lille barokorkester. Derimellem violinsonater,
liedsang og naturligvis et par strygekvartetter.
Da det nu er både sikkert og vist, at vi fra sæson 2022 - 23 vil kunne præsentere et spritnyt
koncertflygel, vil vi naturligvis gøre alt for at vise Steinway & Sons store model D frem i det
bedste lys. Så der bliver helt sikkert meget at glæde sig til, hvad enten man foretrækker
solo klaver, eller klaver når det indgår i en kammermusikalsk helhed.
Der henvises i øvrigt til den fulde beretning vedlagt (Bilag 1) referatet fra
generalforsamlingen.
På dirigentens forespørgsel blev Beretningen godkendt af forsamlingen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Jørgen Münster gennemgik hovedposterne i regnskabet for regnskabsåret 2020
som fremlagt i papirform ved generalforsamlingen. (Bilag 2). Han havde ærgret sig over
ikke at kunne fremlægge sidste års regnskab ved den planlagte ordinære
generalforsamling, hvor det ellers endelig var positivt. – Men den generalforsamling blev
som nævnt aflyst grundet coronaen.
Der var i seneste sæson både et fald i antal af medlemsskaber, og på salg af gæstebilletter,
ligeledes grundet corona og stop for medlemstilgang.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen til posten med de højere koncerthonorarudgifter i
forhold til forrige sæson. Kassereren forklarede, at det skyldtes ekstra honorarer for de 5
Beethoven strygekvartet-koncerter og Jesper Réné-koncerten, som alle var ekstrakoncerter
ud over de normale programsatte koncerter. Disse blev afholdt i kalenderåret 2020, som jo
er det krævede regnskabsår, forskudt i forhold til koncert- og medlemssæsonerne.
På dirigentens forespørgsel blev det reviderede regnskab godkendt med applaus.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har udsendt forslag til alle medlemmer ved mail af 9 juni 2021.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent for alle medlemskategorier for den kommende
sæson. Det bemærkes i den forbindelse som del af beslutningsgrundlaget, at bestyrelsen
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har besluttet, at medlemmer i den nu afsluttede sæson tilbydes medlemskab for halvt
normalt kontingent i lyset af de mange koncertaflysninger.
Kontingentforslaget blev godkendt af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har udsendt forslag til alle medlemmer ved mail af 9 juni 2021 til en mindre
justering af vedtægterne:
§ 4 3. punktum: Indkaldelse til generalforsamling sker i den lokale presse, eller ved brev
eller e-mail til medlemmerne. Dato og sted annonceres endvidere sædvanligvis i forbindelse
med den sidste koncert.
Justeringen foreslås for at ajourføre bestemmelsen til at omfatte e-mail.
§ 7 5. punktum: Bestyrelsen konstituerer sig efter valg på generalforsamlingen med
formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Ændringen foreslås for at afspejle den faktiske arbejdsdeling i bestyrelsen med en større og
mere robust fordeling af arbejdsopgaverne, og afløsning ved forfald.
Forslagene blev vedtaget med applaus.
Der er derudover ikke indkommet skriftlige forslag til behandling inden for den
vedtægtsbestemte frist på 8 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant
Da vi i foråret 2020 måtte konstatere at GF 2020 måtte springes over pga af landets
coronanedlukning, foreslog bestyrelsen, at alle valg blev udskudt 1 år, d.v.s at medlemmer
på valg i 2020 fortsatte endnu et år og således er på valg i 2021, og medlemmer ikke på
valg i 2020 fortsat ikke er på valg i 2021. På denne baggrund er
følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Asger Ahn og Klaus H. Ostenfeld (begge er villige
til genvalg). Følgende er ikke på valg i år: Bessi Birkelund, Inge Neiiendam, John Bak
Dinitzen og Jørgen Münster. Til de pt. ledige positioner foreslår bestyrelsen nyvalg af:
Niels Hartling til bestyrelsen og Annette Foldberg som suppleant. Begge kandidater for
nyvalg er præsenteret i udsendelsen til medlemmerne 9. juni 2021.
Revisor Alex Mehlsen Sørensen er efter eget ønske fratrådt i løbet af sæsonen pga
fraflytning. Ole Sørensen (tidligere medlem af bestyrelsen) er på bestyrelsens opfordring
trådt til som revisor for det afsluttede regnskabsår 2020, altså den nu afsluttede sæson.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen jf. vedtægterne. Ole Sørensen er
villig til genvalg som revisor. Tage Iversen er villig til genvalg som revisorsuppleant.
Forsamlingen tiltrådte alle valg med applaus.
7. Eventuelt:
Dirigenten åbnede herefter for kommentarer, forslag og spørgsmål fra forsamlingen, idet
han præciserede, at der ikke kan vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.
Fra salen kom spørgsmålet, om man ville få datoerne for den kommende sæsons koncerter
oplyst? Formanden kunne bekræfte, at sæsonprogrammet netop i dag er færdigtrykt med
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alle oplysninger og datoer, og at det vil blive udleveret umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning.
Det blev modtaget med glæde.
Fra deltagerne blev der udtrykt en tak til bestyrelsen for det store arbejde.
Der blev endvidere fra deltagerkredsen udtrykt en varm tak for Beethovenkoncerterne,
som havde været en oplevelse, der gjorde, at ”man svævede hjem”!
Endelig blev der stillet forslag om at høre pianisten Ivana Gavrich, som faktisk bor her i
landet noget af tiden.
Bestyrelsen takkede for de positive bemærkninger og tog forslagene til efterretning.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført dirigenthverv.

Tage Iversen
Dirigent

Inge Müller Neiiendam
Referent

Bilag:
1. Formandens beretning dateret 15 juni 2021
2. Regnskab for 2020 dateret 12 april, revideret 28 april 2021
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