VENNEFORENINGEN
Referat af generalforsamling i
Ensemble Storstrøms Venneforening den 22. maj 2019 i KUMUS.
1. Godkendelse af dagsorden:
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i pkt. 5:
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Carsten Aner og Birthe Tørnqvist (begge modtager genvalg)
- Valg af suppleanter
På valg er Linda Morgan-Fisher og Lotte Bech (begge modtager genvalg)
- Valg af revisor
På valg er Henrik Drachmann (modtager genvalg)
2. Valg ad dirigent
Helle Vissing blev valgt
3. Formandens beretning
Formand Henning Kamper fortalte om: foreningen start 24.august 2008 - at der på
nuværende tidspunkt er 129 medlemmer samt 26 restanter - at Venneforeningen støtter
moralsk og økonomisk til Ensemblet bl.a. med støtte til Nytårsarrangement på kr.
4.000, til programudvalget til seminar på kr. 8.535, med erkendtlighed til musikeres
jubilæer samt runde fødselsdage, samt fysisk hjælp når ønsket.
Glædede sig over Ensemblets mange aktiviteter, de mere "normale" aktiviteter, men
også f. eks Nøddeknækkeren for skolebørn, samt den vundne dagligstuekoncert.
Der er nedsat en samarbejdsgruppe mellem Fuglsang Kunstmuseums Venneforening,
Fuglsangs Musikforening og Ensemble Storstrøms Venneforening omkring fælles
arrangementer i KUMUS.
Ensemblet medvirker ved Copenhagen Opera Festival med en ny opera i Nordhavnen
den 4. august ... Venneforeningens bestyrelse vil spendere en bus derind og arrangerer
fællesspisning for egen regning, hvis interesse..? Der var ved håndsoprækning fin
interesse.
4. Godkendelse af regnskab
Kassereren fremlagde det omdelte regnskab, der blev godkendt af generalforsamlingen.
Indtægter
11.800
Udgifter
11.234
Årets resultat
566
Egenkapital pr. 31/12-18 31.304
Kontingent fortsat 100 kr. per år per medlem
5. a, b og c Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Se under godkendelse af dagsorden,
Alle blev genvalgt
6. Forslag fra medlemmer
Ingen fremkomne forslag

7. Eventuelt
Intet
22/5-19 - Referent: Linda Morgan-Fisher

Generalforsamling blev afsluttet i cafeen med Pärts Spiegel im Spiegel, fremført af Mette på harpe
og Tobias på cello.
Derefter gik turen til koncertsalen, hvor tre for ensemblet nye stykker Grieg blev spillet; Aften på
Højfjeldet, Illusion og Hun danser. Minikoncerten blev afsluttet med 2 staser fra Françaix.
Eftermiddagen sluttede med kaffe og lagkage, som venneforeningen var vært ved.

