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1. Valg af dirigent (ordstyrer) 
Folmer Teilmann blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
varslet og kunne afholdes i overensstemmelse med orkestrets vedtægter. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Jens Risbo aflagde som formand beretning om det forløbne års aktiviteter og redegjorde 
for nogle af de udfordringer, året havde budt på, herunder nedlæggelsen af DAM som bl.a. 
betød at orkestrets hjemmeside mistede sin server. Dette var indirekte årsag til 
bestyrelsens beslutning om at få lavet en helt ny hjemmeside. 
Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
Kasserer Verner Rasmussen fremlagde årsregnskabet. Det bogførte resultat viste et 
underskud på 53.993 kr., som skyldes flere ekstraordinære udgifter i den forløbne sæson. 
Den likvide formue udgør herefter 25.384 kr.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Økonomiske overvejelser for næste år 
Formanden fremlagde en genopretningsplan for sæson 2017/18. Bestyrelsen anbefaler 
ikke en kontingentforhøjelse. Spørgsmål fra salen: Er medlemstallet faldende? Svar: Det ser 
ud til at være stabilt. Generalforsamlingen efterlyste et budget for kommende projekter, så 
vi undgår så stort et underskud. 
 

5. Bestyrelsens valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode:  
Eva Heltberg og Jens Risbo. 
 

6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 
Anne Fabricius, Verner Rasmussen og Ole Ramsing genvalgtes. Nyvalgte blev Niels Halse og 
Lone Dawe. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
Christian Blangstrup og Birgit Primdahl genvalgtes. 
 

8. Fastsættelse af årskontingent 
Kontingentsatserne fastholdes uændret. 

  



 
9. Eventuelt 

Der blev udtrykt utilfredshed med salen i Mariehøj Center, hvor vi spiller nytårskoncerter, 
med ønske om at få en bedre sal stillet til rådighed. Svar: Bestyrelsen har forsøgt at påvirke 
Rudersdal kommune, men kommunen ønsker at fremme Mariehøj som kulturelt center og 
er ikke indstillet på, at vi skal spille nytårskoncert i kommunens regi et andet sted. Vi får 
kommunal støtte til koncerten og gratis udskænkning i pausen. Desuden har vi gratis 
prøvelokale hver tirsdag samt skab og opbevaringsmulighed for slagtøj m.m. Hvis vi skal 
have yderligere ”goder” fra kommunen, kræves en større forankring, inkl. skift til navnet 
Rudersdal Symfonikerne. 
Nogle orkestermedlemmer foreslog at vi helt frigør os fra Rudersdal Kommune og evt. 
søger tilknytning andre steder.  

Jens redegjorde for overvejelser om at flytte orkesteret ind mod byen for at få flere unge 
deltagere, fx som husorkester i en muligt kommende Goldschmidts akademi eller et fx  
samarbejde med Musikhøjskolen på Frederiksberg. 
Bestyrelsen har dog god kontakt til Rudersdal Kommune og vil fortsat søge dialog og 
udnytte de muligheder, som samarbejdet giver.   
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