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i KRUDTHUSET

REFERAT

1. Valg af dirigent
Christella Lerke vælges som dirigent

2. Formandens beretning
Det har været en tilfredsstillende sæson. Vi lagde ud med T3io Phil, som blev
efterfulgt af Street Strings, 4 unge mennesker – den ældste næsten 18 år. Begge
koncerter var rigtig fine oplevelser.
Foråret 2019 indledtes med Duo Ventus, 2 unge piger på hhv. fløjte og klarinet.
Derefter fulgte Ensemble Barocca, som spiller tidlig musik på barokinstrumenter.
Sidst men ikke mindst Stig Fogh Andersen ledsaget af Kristine Thorup på klaver. Det
var alle rigtig vellykkede koncerter; publikum har efter hver koncert givet udtryk for
stor begejstring. Især forårets koncerter har været besøgt af flere end vanligt, også
flere ikke-medlemmer – næsten flere end medlemmer. Måske skyldes det, at vi er
kommet med i Gjethusets billetsystem.
Jeg synes, at vi har et rigtig godt samarbejde med Gjethuset og det gælder såvel det
faste personale som de frivillige, der møder om søndagen til vore koncerter.
Desuden tror jeg ikke der er tvivl om, at den gode PR-omtale har været medvirkende
til at vi er blevet mere synlige. Derfor tak til Jens T., som sørger for vores hjemmeside
og også tak til Finn BP for såvel den gode idé med flyers før koncerten samt
årsprogrammer m.m.
Vi vil fortsætte de gode takter i næste sæson.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Kassereren aflægger regnskab
Revisor Jens Børgesen fremlagde regnskabet, idet kassereren havde fået forfald.
Regnskabet blev godkendt

4. Budget fremlægges
Budgetforslag 2019 blev godkendt

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Forslag til kontingent og billetpris
Bestyrelsen vedtog uændret medlemskontingent 150 kr.
Desuden medlemsbillet 100-150 kr., ikke-medlemmer 150-200 kr.
Unge under 18 år gratis adgang



7. Repertoireplan
6.10.2019: Nana Bugge Rasmussen, sang/Kristoffer Hyldig, klaver
3.11.2019: Steinaa-Trioen – obo, fløjte, klaver
23.2.2020: Simon Duus, sang/Benedikte Pontoppidan, violin/Troels Roland, klaver
22.3. 2020: Morten Mogensen, hammerklaver
19.4.2020: Arild Kvartetten

8. Valg:
Tutter Givskov, Ivan Vigh Strand, Christella Lerke genvælges for en toårig periode
Hanne Østergaard genvælges som suppleant
Jens Børgesen genvælges som revisor og Inge Schønberg genvælges som
revisorsuppleant

9. Eventuelt
Intet

Referat: Christella Lerke


