
 1 

Birkerød KAMMERMUSIKforening 
 
Ordinær generalforsamling 30. maj 2022 kl 19:30 - 
 
Formandens og Næstformandens beretning. 
 
Først stor tak til alle jer medlemmer for den fortsatte store opbakning til vores forening. Det er 
stærkt motiverende for os i bestyrelsen at mærke glæden ved vores koncerter og det ansporer os til 
hele tiden at bestræbe os på at videreudvikle foreningen. Vi har i årets løb modtaget mange 
indmeldelser og passerede 300 medlemskaber. Det glæder vi os over.  
 
I fortsættelse af corona-aflysninger i efteråret 2020, måtte vi desværre også aflyse alle 4 planlagte 
koncerter i foråret 2021. Foråret 2021 blev dermed det sorteste i Birkam’s 58-årige historie. Vi havde 
set frem til at opleve den russiske David Oistrakh String Quartet i februar. Vi skulle have hørt det 
unge danske klavertalent Gustav Piekut og senere tyske Bennewitz Quartett. Sæsonen skulle have 
været afsluttet 19. april med DR symfoniorkesterets 1. solofløjtenist Ulla Miilmann, Johan Krarup og 
Ulrich Stærk med fløjtetrioer. 
 
Vi forsøgte som det vil vides i første omgang med stor velvilje fra alle parter at udskyde Piekut 
koncerten og skaffe en erstatningskoncert med NOVO Quartett til maj måned. Men også disse 
koncerter måtte desværre opgives, eller udskydes.   
 
Det lykkedes dog at gennemføre foreningens generalforsamling 15. juni 2021 for kalenderåret 2020 
med en efterfølgende kort koncert med solocellist Kim bak Dinitzen i Birkerød Sognegårds lokale. 
Der var stor velvilje fra administrationchefen og Menighedsrådet for Sognegården. Dette forudsatte, 
at vi udbød koncerten offentligt, foretog omhyggelig registrering af alle deltagere og ikke opkrævede 
entré. Det passede os i virkeligheden vældig godt ikke at tage entré, idet vi håbede at koncerten ville 
tiltrække også nye mulige medlemmer.  
 
Alle aflyste ensembler har trods deres egen vanskelige økonomiske situation været forstående og 
accepteret den usædvanlige situation med aflysninger uden betaling af honorarer, idet der jo var 
tale om offentlige pålæg. Det har til en vis grad modsvaret de udeblevne billetindtægter og 
reducerede antal medlemskaber. 
 
Bestyrelsen har løbende gjort vores bedste for at holde medlemmer – incl øvrige interesserede der 
har afleveret e-mailadresser til kassereren - orienteret om koncerterne, aflysninger, 
coronarestriktioner og andre forholdsregler mv via mails og hjemmesiden. Det håber vi er blevet 
oplevet positivt.  
 
På grund af de 5 aflysninger ud af 8 koncerter for sæsonen 2020-21 besluttede bestyrelsen at tilbyde 
gentegning af medlemskabet for 2021-22 til halv pris uden at hæve kontingentet i øvrigt og at 
refundere halvt medlemskab 2020-21 for medlemmer der ikke ønskede gentegning for 2021-22. 
Langt de fleste medlemmer accepterede heldigvis gentegningsoptionen til halv pris hvilket sparede 
en del administrativt besvær med refusioner for kassereren. Kun ganske få medlemmer kunne af 
forskellige grunde ikke fortsætte medlemskab og modtog refusion. Nye medlemmer som jo ikke har 
været berørt af tidligere aflysninger, har naturligvis måttet betale det fulde kontingent  
 
Hen over sommeren 2021 blev de første serier af vaccinationerne af befolkningen gennemført og vi 
kunne åbne den 58. sæson 2021-22 med koncerten 8. september, hvor Kirstine Schneider og Rikke 
Sandberg spillede dejlige værker af forskellige komponister.  
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Efteråret fortsatte uden yderligere coronanedlukninger med Gabriella Pace – Kim Bak Dinitzen og 
Elisabeth Westenholz, 5. oktober, Gustav Piekut, 18 oktober, Carl Nielsen kvartetten, 15. november 
og regnskabsåret 2021 afsluttedes med Ensemble Midvest, 8. december 2021. Vi gennemførte 
således alle 5 planlagte koncerter i efteråret 2021. 
 
Foråret 2022 bød på endnu 4 planlagte koncerter med den eftertragtede Den Danske Strygekvartet 
22. februar, NOVO Quartet 8 marts, Trio Arkada 12. april og Concerto Copenhagen 9. maj 2022.  
 
Da den ulykkelige russiske invasion af Ukraine blev en realitet 24 februar 2022, besluttede vi meget 
hurtigt i bestyrelsen at gøre brug af pianisten Jesper Renés generøse tilbud om at spille gratis uden 
honorar til støtte for Ukraines ofre.  
En koncert blev hurtigt organiseret den 24. marts 2022 med et program valgt af Jesper René og hele 
billetindtægten på Kr. 18.158,75 blev ubeskåret overrakt af formanden til Morten Purup Jørgensen 
fra Dansk Røde Kors som mødte op til en overrækkelsesceremoni på Mantziusgården få dage efter.  
 
Vi har i hele sæsonen oplevet stadig stigende interesse for koncerterne og modtog på ensemblernes 
vegne stor spontan ros og tilfredshed med de fremragende optrædener som de alle præsterede på 
hver deres måde.  
 
Ved den sidste koncert viste vores tælleapparat at vi lige netop nåede et publikum på 300 deltagere, 
hvilket er rekord for foreningen.  
 
Efter i sæson 2019-20 at have nået et medlemstal på 270 medlemmer blev det reduceret til 243 
medlemmer for sæsonen 2020-21 pga af det nødvendige stop for salg af medlemskaber for at sikre 
alle medlemmer plads i salen med det reducerede antal tilladte pladser på 220 mod normalt 369.  
 
Med de normaliserede forhold i sæson 2021-22 har vi heldigvis mere end genvundet det tabte med 
nu i alt 313 medlemskaber.  Det er meget glædeligt med den store interesse og opbakning. 
 
Som det blev meddelt ved sidste generalforsamling, har vi som noget nyt søgt tilskud fra betydende 
private fonde for sæsonen 2021-22 ud over kommunens og Statens Kunstfonds tilskud. Vi opnåede 
tilskud fra William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 
Alle tilskuddene blev indsat på vores konto i januar 2022. Vi er rigtig glade for disse fondes forståelse 
for at støtte og være med til at fremme det lokale kammermusikliv i kommunen. Det er en praksis vil 
planlægger at fortsætte ad hoc for at få mulighed for at kunne honorere ensembler af bedste 
kvalitet til foreningens koncerter.  
 
Kassereren vil nærmere redegøre for fordelingen af tilskuddene på regnskabsårene 2021 og 2022.  
 
I efteråret 2021 besluttede vores tidligere kasserer, Jørgen Münster, som meddelt ved Meddelelse 
M21/06 dateret 10 november 2021, at stoppe efter flere års dedikeret indsats for foreningen. I 
henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv efter valg ved generalforsamlingen, og 
besluttede derfor ved sit møde 5. november at Niels Hartling overtog kasserer funktionen. 
Endvidere trådte suppleanten Annette Foldberg automatisk i henhold til vedtægterne ind i 
bestyrelsen og overtog sekretærfunktionen efter den tidligere sekretær Inge Neiiendam som efter 
stor indsats som sekretær fortsætter i bestyrelsen med andre opgaver.   
 
Som det sikkert er blevet bemærket, har vi efter mange års samarbejde med Nordea bank følt at 
samarbejdet var blevet administrativt tungt og langsommeligt hvorfor vi i efteråret 2021 besluttede 
at skifte til Danske Bank, som har en betydelig større og mere effektiv håndtering af foreningskonti. 
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Det har vist sig at være en god beslutning. Vi opretholder dog kontoen i Nordea i resten af 2022 
inaktiv aht. evt. senere kontobevægelser, hvorefter den vil blive lukket.  
 
I forbindelse med bankskiftet har vi solgt nogle Nordea aktier som vi ikke så nogen grund til at 
bibeholde og indsat provenuet på bankkontoen.  
 
Bankskiftet viste i øvrigt, at vores tegningsregler som anført i Vedtægterne ikke var tilstrækkelige 
efter dagens krav hvorfor vi har fremlagt forslag til ændring af Vedtægterne vedr dette punkt jf. 
Generalforsamlingens pkt 5 i dag. 
 
Endvidere skal nævnes at vores hjemmeside efterhånden var forældet i sin opsætning og krævede 
særlige kompetencer for den løbende opdatering. Vi har derfor i foråret 2022 med ekstern 
konsulentassistance fået lavet helt ny hjemmeside. Den tilgås på den hidtidige adresse 
www.Birkam.dk . Vi håber at alle har opdaget siden og løbende følger med i nyhederne på den. 
 
Endvidere har vi som tidligere nævnt for nogle år siden taget initiativ til at det nedslidte flygel i 
Mantziusgårdens koncertsal udskiftes til et nyt koncertflygel så at vi kan tiltrække de bedste 
pianister og facilitere endnu mere klassisk musik af høj kvalitet til byen. Det er glædeligt, at 
MantziusLive nu har fået bevilget indkøbet af kommunen og har bestilt et nyt Steinway koncertflygel 
på fabrikken i Hamburg til levering i foråret 2023. 
 
Endelig kan vi konstatere, at kommunen har fastholdt sit planlagte projekt med støjdæmpning af 
koncertsalen (for kraftig rock-musik). Vi har modtaget information om at projektet igangsættes 23 
maj og forventes at vare til 17 oktober 2022.  
For Birkam betyder det at vi må afholde de første koncerter i næste sæson i Toftevangsskolens 
festsal som tidligere har været anvendt til Birkam’s koncerter før Mantziussalen blev bygget. 
Nærmere herom i det kommende koncertprogram og på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har afholdt i alt 15 bestyrelsesmøder og udsendt 8 Meddelelser i løbet af 2021. Hertil 
kommer diverse møder med repræsentanter fra kommunen og Mantziusgården i årets løb. 
 
Jeg vil nu overlade ordet til vores næstformand John som vil løfte lidt af sløret for den kommende 
sæson 2022 -23:  
 
John: 
 
Tak Klaus. 
 
Jeg vil også gerne have lov til at sige tak for den store opbakning, vi får fra publikum. Ikke mindst 
efter den lange Coronapause. Vi var alle i bestyrelsen meget spændte på, om vi kunne finde det 
momentum vi havde opnået, inden vi måtte lukke ned. Det ser heldigvis ud til, at vores bekymring 
var unødvendig. Den stemning der er i koncertsalen, og den koncentration, som musikerne fortæller 
de oplever, indfinder sig kun, når man går til koncert, fuld af forventning. Det er jo jer, publikum der 
bringer den stemning - det er vi (i bestyrelsen) meget taknemmelige for. 
 
Men det forpligter også, synes vi - og inspirerer til at lave spændende koncerter, med ny og gammel 
musik - kendt og ukendt. Og det er ikke altid nemt, der er altid udfordringer, der ændrer på de 
planer og tanker man startede med. Som nu ombygningen af Mantziusgården. 
De første planer tydede på, af tidsrammen for byggeriet var beg. af juni til ult. august. Nu strækker 
perioden sig helt til ult. Oktober. 
 

http://www.birkam.dk/
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Det slår os naturligvis ikke ud, det ændrer blot opgaven lidt. Derfor finder de to første koncerter sted 
i Toftevang Skolen/Søholm Afd.’s Festsal. 
 
Og nu til det, det hele reelt handler om, nemlig musik - Jeg vil gennemgå næste sæsonprogram, ikke 
i de mindste detaljer, men som overblik. 
 
Vi lægger ud med sæsonåbning d.13. Sept., og med maner, synes vi. Cellisten Jonathan Swensen  
kommer med et rent solo program. Jonathan har det sidste års tid lavet en international 
kometkarriere, og rejser over hele verden med sin cello. 
 
D. 11.okt. Vender vi os mod hjemlige musikere. Ulla Miilmann og Galya Kollorova laver en klassisk 
fløjte aften. 
 
I november, nærmere bestemt d. 22., er der violinsonater af Nielsen og Langgaard på programmet, 
og så er det i virkeligheden ikke svært at gætte to musikere. G. Sihm og Berit J. Tange. Gunvor og 
Berit har vi måttet vente på i rigtig lang tid. Først var det en graviditet - så var det endnu en 
graviditet, og så var det Coronalukning! Men endelig… 
 
I dec. får vi besøg af Fauré Kvartetten, en klaverkvartet fra Tyskland, som det er lykkedes at få hertil i 
samarbejde med Hellerup Kammermusikforening. Det er en af Europas top ensembler, med en 
stribe af CD’er på samvittigheden. De er meget nytænkende i måden at lave karriere på - dvs. at de 
optræder i en lang række utraditionelle sammenhænge og steder. Noget man kan læse mere om, på 
deres hjemmeside. Programmet er endnu ikke fastlagt. 
Efter velfortjent juleferie, vender vi tilbage d. 27/2 med Schuberts fantastiske ‘Die Winterreise’. Det 
er Andrea Pellegrini og Marianna Shirinian der har kastet sig over dette enestående værk. Det er en 
sangcyklus, bestående af 24 digte, skrevet af Wilhelm Müller. Oprindeligt komponeret for tenor, 
men transponeres ofte til andre stemmelejer, og her altså for mezzo sopran. Værket varer en times 
tid, og  synges ud i et - det betyder, helt lavpraktisk, at vinen bliver serveret efter koncerten.  
 
Marts byder på klaver trio, og det er Eskær Trioen der d.14. kommer til Birkerød. Eskær Trioen har 
for nylig rundet de 25 år, så det må absolut være et at de mest etablerede ensembler i DK. De spiller 
bla. Brahms H-dur trio - et af mine absolutte yndlingsværker. 
Nordic String Quartet gæster d. 12/4. NSQ er ved at indspille Pelle G. Holmgreens strygekvartetter 
for Dacapo, og ham har de også på programmet d. 14.! Og så sælger de nok nogen i pausen!! 
 
D.8. Maj, er vi tilbage hvor vi startede - altså ved celloen! Denne gang dog med Andreas Brantelid 
som chauffør. Han har sin favorit pianist med, norske Christian Ihle Hadland. Det er et vidtfavnende 
program de kommer med - Beethoven, Kodaly og Janacek er med i tasken. 
Det er alt hvad vi kan tilbyde denne sæson. Vi håber naturligvis, at det kan friste. Vi kan dog love, at 
det alle er musikere der brænder for at spille for jer, og det er jo ikke et ringe udgangspunkt for en 
enestående oplevelse! 
Vi glæder os til at se jer i koncertsalen. 
 
Klaus afslutter beretningen med tak til bestyrelsens medlemmer for stor indsats og det glimrende 
samarbejde og giver ordet tilbage til dirigenten –  
 
Klaus H. Ostenfeld, formand 
John Bak Dinitzen, næstformand 
 
 
 


