Generalforsamling i Storstrøms Kammerensembles Venneforening
Torsdag den 30. maj 2013 kl. 16 på Fuglsang Herregård.
Referat:
1. Dirigent: Dorthe Jørgensen
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved Henning Kamper.
Henning omtalte venneforeningens formål: at skabe interesse for og støtte op
om kammerensemblets aktiviteter og virke som ambasadører for
kammerensemblet.
Årets aktiviteter blev omtalt:
Vennerne fik invitation til generalprøven 21.august med Tivolis pantomime og
kammerensemblet.
Julemarkedet i samarbejde med kunstmuseet er en god indtjeningsmulighed
for venneforeningen. Vi sælger gløgg og æbleskiver og har megen hjælp fra
vennerne.
13. december holdt kammerensemblet en meget velbesøgt vennekoncert.
Der er således god valuta for medlemsgebyret på 50 kr.
På spørgsmål på antal medlemmer kunne Henning fortælle at der i 2012 var 120
betalende medlemmer, og at knap så mange havde indbetalt for 2013. Bestyrelsen
har en udfordring i at få medlemmerne til at betale.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab ved Lotte Bech.
Lotte gennemgik regnskabet:
Indtægter i alt: 15.615,00 kr
Udgifter i alt:
5.284,00 kr
Resultat:
10.331,00 kr
Indestående 32.018,00 kr
Formue i alt: 42.349,00 kr
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Valg at 2 bestyrelsesmedlemmer
Lotte Bech og Inger Steen Andersen blev valgt.
5. Valg af revisor:
Henrik Drachmann blev valgt
2 suppleanter:
Kirsten Frøslund og Birte Tørnquist valgtes.
6. Kontingentet foresloges og blev vedtaget uændret 50 kr årlig pr. medlem.

7. Ingen forslag indkommet
8. Eventuelt.
Peter omtalte at CD af kammerensemblets indspilninger kan købes af vennerne for
½ pris.
Dorthe foreslog at give medlemskaber som opmærksomhedsgaver til egne venner
og bekendte.
Henning takkede for det flotte fremmøde. Vi var 25 til generalforsamlingen.
Tak til Peter og Lotte for lækre lagkager.
Derefter spillede Kammerensemblet en ½ times koncert for vennerne i
koncertsalen. En rigtig dejlig koncert med 3 numre, der alle kort blev introduceret.
Efter koncerten var der igen lagkage og kaffe og denne gang deltog medlemmerne
fra kammerensemblet og Helle Vissing og Claus Due.
Efter endt oprydning konstituerede bestyrelsen sig:
Henning Kamper, formand
Peter Flittner, næstformand
Lotte Bech, kasserer
Dorthe Jørgensen, sekretær
Inger Steen Andersen, PR- kontakt
Kirsten Frøslund, medlemskontakt og suppleant
Birte Tørnquist, suppleant

Referent: Dorthe

