Referat af generalforsamling i Svendborg Kammermusikforening ti. d. 31/8, 2021-09-01
Ad 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Inger Allan, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt, når det tages i betragtning, at Fyns Amts Avis
udsender en elektronisk udgave kl. 23, aftenen før den udkommer. Annoncen var på grund af
avisens ændrede deadline i FAA onsdag d. 18/8. Eva Clemmensen blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning.
Formandens aflagde sin beretning, hvori han betonede, at foreningen havde gjort sig særdeles
umage for at gennemføre så mange koncerter som muligt, undertiden under vanskelige og
fordyrende forhold, fx når flyglet skulle flyttes til Svendborg Teater. Bestyrelsen oplevede til
gengæld, at medlemmerne var glade for koncerterne. Se hele formandens beretning på
foreningens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3: Aflæggelse af regnskab for 2020 og forelæggelse af budget for sæson 2021-22.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2020, som godkendtes.
Inger Allan kom desværre for sent til at søge Statens Kunstfond om det sædvanlige tilskud på
20.000 kr., hvilket hun beklagede meget. Inger Allan foreslog, at vi søger Svendborg
Musikudvalg om 5000,00 kr. i støtte til en koncert, for at indvinde noget af det mistede beløb.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 300 kr. pr. halvår blev vedtaget.
Ad 5: Indkomne forslag.
Ingen.
Ad 6: Valg. På valg er Jeff Westh, Ole Wagner og Inger Allan, (ikke Eva Clemmensen, som det
fremgik af den udsendte dagsorden)
Jeff Westh, Ole Wagner og Inger Allan blev valgt for 2 år, altså til 2023.
Ad 7: Valg af suppleant. På valg er Jørgen Lundby.
Jørgen Lundby blev valgt for 1 år.
Ad 8: Valg af revisor.
Bestyrelsens forslag om at genvælge Ernest & Young blev vedtaget.
Ad 9: Eventuelt
Et dødsfald blandt de trofaste medlemmer berørte bestyrelsen. Det drejer sig om Finn
Fabricius, som blev 88 år. Finn Fabricius er kommet i Kammermusikforeningen fra han var 9
år, altså i 79 år!
Inger Allan er i kontakt med den nye leder af Svendborg Musikskole om et samarbejde om et
fælles arrangement el. lign. Der arbejdes videre med at udveksle ideer.
Næste års generalforsamling bliver onsdag d. 27/4, 2022, kl. 19.30.
Referent Eva Clemmensen, 1/9 2021

