
Birkerød KAMMERMUSIKforening – Klassisk i Rudersdal 
 
Generalforsamling 30 maj 2022 kl 19:30 
Bistrup Kirke  
 
Bilag til indkaldelsen af 13. maj 2022 
 
Bestyrelsens forslag til beslutninger: 
 
Ad Pkt. 4 - Fastlæggelse af kontingent 
 
Efter flere års uændrede kontingentsatser og billetpriser foreslår Bestyrelsen 
følgende kontingentsatser: 
 
Medlemskab, over 25 år: kr. 650 pr år. 
Medlemskab, under 25 år: Gratis  
 
Løssalgsbilletter, over 25 år: kr. 180 
Løssalgsbilletter, under 25 år: Gratis  
 
Forslaget er begrundet i fortsat stigende honorarer til kvalitetsensembler, ønsket om 
forenkling, og tiltrækning af unge til koncerterne. 
 
Ad Pkt. 5 - Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen foreslår ændring af Vedtægterne som følger, idet ny tekst og ændringer 
er markeret med rødt: 
 
§ 1:  
 
Foreningens navn er Birkerød Kammermusikforening - Klassisk i Rudersdal. 
 
Tilføjelsen er indarbejdet som vores ”varemærke” i vores program gennem nogle år 
og er en naturlig konsekvens af kommunesammenlægningen.  
 
§ 8:  

Foreningen tegnes af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i 
forening. Ved formandens forfald, ved næstformanden og mindst to yderligere 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. Kassereren fører foreningens regnskab og er af bestyrelsen 
bemyndiget til at disponere over foreningens kasse-, og bank- og girobeholdning til 
bestridelse af foreningens udgifter. Ret til at disponere over foreningens midler har 
endvidere formanden og i tilfælde af forfald, næstformanden. 

Præciseringen er begrundet i bankernes skærpede krav til tegningsregler for 
foreninger samt bortfald af girobeholdning i foreningen. 

Ad Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisor 
suppleant  



Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg (valgperiode 2 år):   
 
Inge Neiiendam, John Bak Dinitzen (villige til genvalg). 
 
Bessi Birkelund, (ønsker ikke genvalg, men er på valg som suppleant) 
 
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen jf. vedtægterne.  
 
Ole Sørensen og Tage Iversen ønsker ikke genvalg som hhv revisor og 
revisorsuppleant. 
 
Som revisor forslås Inge Sveigaard Pedersen, og som revisorsuppleant foreslås 
Peter Matzen 
 
Se mere om kandidaterne nedenfor. 
________________________ 
 
Inge Sveigaard Pedersen er tidligere tilsynsførende pædagogisk konsulent i 
Københavns Kommune. Hun er medlem af Birkerød Menighedsråd og fra 2008 
folkevalgt kasserer for menighedsrådet. Inge er desuden bestyrelsesmedlem i 
Birkerød Kunstforening og medlem i Birkam. Er en aktiv og nysgerrig person, 
der  nyder samvær med venner og familie. 
Glad for naturen, er ude på daglige vandreture. 
 

 
 
Peter Matzen er læge og har i mange år frem til pensionering i 2012 været overlæge 
på Hvidovre Hospital. Han har altid været glad for musik, først især jazz, senere 
mere klassisk musik og opera. Har erfaring med foreningsarbejde, som medlem af 
bestyrelser for dels lægefaglige foreninger, dels den hedengangne Søllerød 
Kunstforening og nu Søllerød Seniorsport. Har i perioder varetaget kassererjob i 
faglige foreninger. Peter er medlem i Birkam. 
 

 


