Musik i Asnæs
Generalforsamling
11. marts 2018 efter koncerten.

1) Valg af dirigent
Mogens Dam blev valgt og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet

2) Formanden aflægger beretning
Godkendt. Beretningen vedhæftes
3) Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse
Godkendt
4) Kassereren fremlægger budget til orientering
budget fremlagt.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer – Grethe Andersen og
Kirsten Hørlyck er på valg og modtager genvalg)
Genvalg
7) Valg af to suppleanter
Inger a Steig og Annie Søborg genvalgt
8) Valg af revisorer
Inger Klausen og Per Løgager genvalgt
9) Eventuelt
intet

Musik i Asnæs
Generalforsamling 11. marts 2018
Formandens beretning.

Sidste års beretning begyndte med et citat fra det klassiske feriepostkort.: Her går det
godt, send flere penge. I år er situationen bedre, men det vender jeg tilbage til.
Vi har afholdt 5 fine koncerter i 2017. I januar hørte vi en fin duo med cello og klaver.
I marts oplevede vi et gensyn med Amadeus-kvintetten og i maj endnu et gensyn med
akkordeonduoen Mette Katrine Jensen og Carl Erik Lundgaard med samtale og musik.
I september var det helt store udtræk med den internationalt kendte sopran Else Torp,
DRSOs koncertmester Johannes Søe Hansen og organist Allan Rasmussen og i
november gik vi i middelalder-mode med Ensemble DÍSIR. Medlemmerne og det øvrige
publikum har sluttet fint op om koncerterne og det er vi jo glade for.
Et andet aspekt af vores virke er samarbejdet med Cph. Phil. Det sidste par år har vi
arrangeret busture til København, men i år satser vi på at det lykkes at skaffe orkestret til
Odsherred. Det bliver i givet fald i den nye hal i Højby.
Økonomisk set har vi måttet indstille os på at støtten fra Statens Kunstfond ikke kommer
mere. Heldigvis har både Odsherred Kommune og Poul Johansens Fond støttet os.
Sidstnævnte så rigeligt, at vi har valgt slet ikke at søge om kommunalt tilskud i år. Den
første forudsætning for at give penge er jo, at modtageren har brug for dem.
Vi må heller ikke glemme, at vores lokale brugs støtter os.
Støtten fra Kulturudvalget og sponsorerne og opbakningen fra medlemmerne og publikum
viser os, at der stadig er interesse for at nogen tager sig af at arrangere klassiske
koncerter. Det vil vi så fortsætte med og præsentere en god blanding af unge og mere
rutinerede musikere, der har noget på hjerte og kan give os de oplevelser, som kun
levende musik kan give.
Linderup, d. 8. marts 2018, Bjørn Monberg

