
    Referat af generalforsamling i Amatørsymfonikerne 27. oktober 2020  20.45-21.45 
  

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Formanden bød velkommen og Folmer blev valgt til dirigent. Folmer konstaterede at 
generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt. Anne Plum blev valgt som referent. Der var 35 
fremmødte.  

 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt om planer for sæsonen 
2020-2021.  
Formanden, Ole gennemgik kort den skriftlige beretning, som på forhånd var delt ud. To 
medlemmer af bestyrelsen fratræder (Annette og Anne). Lone (fløjte) spurgte til hvordan 
sommerkoncerten der inkluderer ’Kaddara’ er kommet i stand. Denne aftale er som alle andre 
aftaler baseret på personlige kontakter og tillid, og diskuteret og aftalt i bestyrelsen. Det blev 
fremhævet at det sociale samvær i orkesteret er vigtigt, og den gode fest hos Henriette efter 
koncerten i Messiaskirken blev fremhævet. Det blev endvidere fremhævet at Holst´ The Planets 
meget gerne skal spilles, bestyrelsen bekræftede at den kun er udsat. Der blev udtrykt stor respekt 
for den entusiasme, der vises fra bestyrelsen under arbejdet med planlægning her under corona-
epidemien. Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse, samt en 
redegørelse for budgetforventninger for sæsonen 2020-2021. Henriette forelagde regnskabet. 
Regnskabet er stillet op både projektvis og detaljeret, således at alt kan eftervises. På sæsonbasis 
kommer vi faktisk ud med et lille overskud, hvilket skyldes de to aflysninger, der ville være blevet 
ret bekostelige projekter. Dina påpegede at der ikke er anført noget kontingent eller gebyr til 
Musisk Oplysningsforbund (MOF), idet beløbet er angivet med 0. Forklaringen er, at gebyr til MOF 
er konteret under 2200 ”Dirigenthonorar indstudering”, hvor udgiften er anført med 52.500 kr., 
hvilket er det beløb, orkesteret har betalt til MOF, som har betalt et lignende beløb til de forskellige 
dirigenter med et mindre tillæg. Der var enighed om, at udgiften til MOF fremover skal fremgå 
direkte af regnskabet. Vedrørende turen til Færøerne er der opnået tilsagn om 190.000 kr. i støtte 
fra fonde.  En mindre del heraf er betalt, mens resten afventer, at turen gennemføres. Lige nu har 
orkestermedlemmer indbetalt deposita med ca. 60.000 kr., hvilket beløb med tillæg af den del af 
fondsbidragene, der er betalt, er indeholdt i balanceopgørelsen under ”Kreditorer 107.500 kr.” Det 
samlede medlemskontingent er kr. 95.000. Regnskabet blev godkendt med ovenfornævnte 
bemærkning om MOF.   
 
 

4. Amatørsymfonikernes aktiviteter i en Corona-tid. 
Bestyrelsen efterlyser tilkendegivelse af holdninger til hvordan orkesterets virke i denne tid kunne 
være (for eksempel prøver og koncerter med samlet orkester, eller prøver og koncerter med 
mindre besætninger). Det er en selvfølge at gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes 
og respekteres. Der er gjort et stort arbejde fra organisationerne med at få diverse ministerier til at 
koordinere deres retningslinjer. Både dengang da forsamlingsgrænsen blev sat fra 100 til 50, og nu 
for nylig til 10 har det affødt meget intense undersøgelser for at få klarlagt vilkårene. 

 
Mange synspunkter blev udtrykt fra medlemmerne, og der var uenighed om man skulle holde ingen 
pause, pause siddende på sin plads med forfriskning eller to korte pauser med grundig udluftning. 



Organisationerne har beskrevet de retningslinjer, der skal til for at imødekomme myndighedernes 
krav til undervisnings-, kultur- og foreningsaktiviteterne.  
 
Lars (bas) sagde med henvisning til punkt 2, at han er betænkelig ved de mange kor-aftaler, grundet 
corona smitten i netop kor. 
 
Det blev også sagt at hvis smittetallene forværres vil nogle overveje deres deltagelse. Et 
overvejende flertal bakker op om planerne for fremtidigt orkesterspil, under forudsætning af en 
fuldstændig overholdelse af retningslinjerne. Bestyrelsen vil arbejde videre med forskellige 
modeller.  

 
 
5 Nyt øvested. 

Bestyrelsen overvejer at undersøge muligheden for at øve på Nærum Gymnasium eller et andet 
lokale i stedet for på Dronninggårdskolen. Der var fuld opbakning til at finde et øvelokale, med 
mindre hård akustik. 

 
 

6 Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for den kommende 
periode. 
Lars (bas) og Henriette (violin) er valgt af bestyrelsen til at fortsætte.  
 
 

7 Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.  
               Elisabeth (violin), Niels (klarinet), Ole (cello), Anne-Mette (fløjte) og Nils Hemmeth (obo) blev valgt. 

 
 

8 Valg af 2 revisorer.  
Birgit Primdahl (violin) ønskede desværre ikke at fortsætte som revisor og blev takket for mange års 
solidt arbejde. Birgit har været i orkesteret siden 1970. Hans Keiding (violin) og Christian Blangstrup 
(violin) blev valgt som revisorer. 
 
 

9 Fastsættelse af årskontingent. 
Uændret kontingent blev vedtaget (kr.1500 årlig, dog halvt kontingent for messingblæsere og 
arbejdsløse og gratis for unge under 30 år). 
 
 

10 Eventuelt. 
Der blev uddelt blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen der ønskede ordet.  
Dirigenten takkede for god ro og orden 


