
Fuglsang Musikforening 
 
Generalforsamling 1. maj 2022, referat. 
 
Deltagere var bestyrelsen, dog med afbud fra Dorthe, Stine og Lene L., samt 6 andre medlemmer af 
foreningen. 
 

1. Valg af dirigent: Erling Skafte – Pedersen blev valgt og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretning, hvoraf det bl a fremgik, at 
bestyrelsen har besluttet af hæve billetprisen til 130 kr for medlemmer og 250 kr for ikke-
medlemmer. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og kan læses på foreningens 
hjemmeside. 

3. Aflæggelse af regnskab. Kassereren aflagde årsregnskab, som udviste et underskud, men 
der er forsat plus på kontoen. Det skyldes dels vores jubilæum, hvor vi betalte for 3 
nyskrevne værker, dels coronanedlukning med deraf følgende manglende entreindtægter. 
Dette har været baggrunden for at sætte billletprisen op. 

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen forslog det uændret, hvilket blev vedtaget. 
5. Indkomne forslag. Det var kommet et forslag fra Helle Rantsen om at ændre 

starttidspunktet for koncerterne til kl 15.30 eller 16.00. Bestyrelsen vil diskutere det mhp 
de kommende sæsoner, men for næste sæson er alle aftaler indgået.  
Dette affødte flere indlæg om tidspunkt og sted for koncerterne. Erling Skafte kunne 
fortælle om andre foreninger, hvor publikum kommer på hverdage og/eller aftener.  
Der kan være nogle problemer med foreningens vedtægter, andre lokaliteters egnethed til 
koncerter og adgang for dårligt gående, busplaner etc 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Lene Simonsen, Frans Jacoby, Henrik 
Steen Jensen, Flemming Pultz og Aase Sløgedal var på valg og blev genvalgt. Else Bønsing 
udtræder af bestyrelsen og i stedet blev Tage Christensen valgt. Else Bønsing fik en meget 
smuk keramikvase som tak for bestyrelsesarbejdet, hvilket jeg gerne vil takke for på det 
hjerteligste. Stine Thyssen og Lene Langballe blev genvalgt som suppleanter.  

7. Valg af revisor og suppleant: Erling Skafte- Pedersen blev genvalgt som revisor og Jens 
Peter Hansen som suppleant. 

8. Evt. Ingen indlæg 
 
 

ref: Else Bønsing 


