Halsnæs Musikforening
Halsnæs Musikforening afholder

Ordinær generalforsamling.
Lørdag den 26. September 2020 kl. 10-12 ”Krudthuset” (Udsat fra 18. april pga.
coronapandemien)

Krudtværksalléen 15 B, Frederiksværk
Dagsorden jf. vedtægternes § 2:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Budget fremlægges.
5. Forslag til kontingent og billetpriser
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for sæson 2020-21 fastsættes til 0 kr. idet medlemmerne på
grund af coronakrisen ikke har kunnet deltage i 2 af forårets koncerter, hvoraf den ene er udsat til 7.
februar 2021 og at det ikke har været muligt at finde en dato for den anden aflyste koncert.
Billetpriserne foreslås uændret til 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for gæster.
6. Repertoireplan 2020-21
4. oktober 2020

kl. 1500:

15. november 2020 kl. 1600:
7. februar 2021
kl 1600:

Bjarke Mogensen
(accordeon) og Philippe
Skow (violin),
Kargaard Septetten
Arild kvartetten med et
Beethoven program

Bemærk tidspunkt.

udsat koncert fra 19.
april 2020

Der er ikke taget beslutning om evt. yderligere koncerter i foråret 2021.
7. Valg til bestyrelsen
På valg er: Sigrid Duus, Finn Beyer Paulsen, og Jens Thofte, der alle er villige til genvalg.
Foreningens kasserer Ivan Vigh Strand (valgt 2019 for 2 år), har ønsket at fratræde af
helbredsmæssige årsager.
Til den manglende plads i bestyrelsen foreslås Simon Duus valgt for 1 år. (dvs. til næste ordinære
generalforsamling i 2021.)
Bestyrelsessuppleant: Hanne Østergaard der villig til genvalg.
Revisor Jens Børgesen og revisorsuppleant Inge Schønberg, der begge villige til genvalg.
Det bemærkes, at foreningens fortsatte beståen er afhængig af, at der kan findes en ny kasserer på
næste generalforsamling i 2021.
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8. Indkomne forslag:
8.1: Forslag til vedtægtsændring af § 4:
Nuværende formulering:
§4: Bestyrelsen består af 6 medlemmer - valgt for to år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer, en
suppleant, en revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen varetager foreningens kunstneriske og
forretningsmæssige ledelse. Den udsender ved hver sæsons begyndelse oplysninger om det
kommende repertoire til såvel medlemmer som pressen. Formanden har tegningsretten.
Forslag til ny formulering af § 4:
a) Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter, således at 3 medlemmer og 1 suppleant
vælges hvert andet år for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
b) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
c) En revisor og en revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen varetager foreningens kunstneriske og forretningsmæssige ledelse. Den udsender
ved hver sæsons begyndelse oplysninger om det kommende repertoire til såvel medlemmer som
pressen.
Formanden kan tegne foreningen. Formanden og kassereren er dog berettiget til hver for sig at
foretage de økonomiske transaktioner, bl.a. bankforretninger, som ligger inden for bestyrelsens
beslutninger og det vedtagne budget.
Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Benyt venligst foreningens mailadresse:
halsnaesmusikforening@gmail.com.
Forslag kan dog også fremsendes til formanden: Christella Lerke, Bjørnedalsvej 20, 3300 Frederiksværk.
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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