
 
Fuglsang Musikforening 
 
 
Generalforsamling, søndag d.  28. maj 2017 kl.13.00 i spisesalen på Fuglsang Herregård. 
 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent: Erling Skafte-Pedersen, som konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig varslet. 

 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Lene oplæste beretningen.  

Beretningen blev godkendt og vedtaget. 
      Der var ros Fra Aase Hansen for det varierede koncertprogram. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. Da kassereren var bortrejst, aflagde Erling Skafte- 

Pedersen regnskabet. Årets resultat var 14.117 kr, hvilket affødte ros til bestyrelse 
og kasserer. Regnskabet blev godkendt og vedtaget. 

 
4. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent på 300,-kr.blev vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer: 

 
     Paragraf 1 – og har sit hjemsted på Fuglsang Herregård/KUMUS, Toreby Lolland. 

- forholdene er blevet ændret fordi Fuglsang har fået ny forpagter. 
 
Paragraf 2 – bl.a ved afholdelse af offentlige koncerter i Fuglsang Herregårds 
musiksal samt KUMUS’s musiksal. Lejlighedsvis kan der også afholdes koncerter 
på andre passende steder i kommunen. 
 
- Og for at fremtidssikre: 
 
Paragraf 5 – Formand/næstformand samt et medlem af bestyrelsen kan give 
kassereren fuldmagt til at disponere alene over foreningens bankkonti. 

 
Dette er praktisk ved eksempelvis bankskifte. 
 
Dirigenten redegjorde for nogle problemer vedrørende datofrist for indsendelse af 
forslag fra medlemmerne §7.  
Forsamlingen vedtog at behandle forslagene fra bestyrelsen, men opfordrede 
bestyrelsen til at se på §7 inden næste generalforsamling. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt og vedtaget. 
 
Ingen andre indkomne forslag. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 



Genvalg til bestyrelsen: Michael Mondrup, Lars Topsøe, Torben Hendriksen, Else 
Bønsing, og Dorthe Jørgensen  
Nyvalg til bestyrelsen: Frans Jacobi, som overtager Boje Marstals plads i 
bestyrelsen. 
Genvalg som suppleant: Stine Thyssen 
Nyvalg som suppleant: Lene Langballe. 
Formanden takkede Boje for mange års bestyrelsesarbejde. 

 
7. Valg af revisor og suppleant. 

Genvalg til henholdsvis Erling Skafte-Pedersen og Jens Peter Hansen 
 

8. Eventuelt: 
På spørgsmål fra Anne Sofie Damberg om hvorfor vi ikke kunne være hele tiden på 
Herregården til koncerterne, redegjorde Lene for årsagen dertil. 
Der var ros til bestyrelsen for kvaliteten af koncerterne. 
Bodil Almgren har overtaget pausesalget, som nu foregår på 1.sal, med mulighed 
for at bestille inden koncerten. 
Musikforeningen lancerer inden længe en ny hjemmeside og vil rigtig gerne have 
kommentarer fra medlemmerne til brug for udvikling af siden. 
 
Til slut takkede formanden dirigenten for en godt ledet generalforsamling.  

 
 
 
Referent: Dorthe Jørgensen 


