Referat fra generalforsamling i Ensemblets vennekreds 14. juni 2020
Sted: Cafeen på Heart
Tidspunkt: 14-16
Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent
Birgit Hesselvig Nielsen blev valgt
Pkt. 2 Formandens beretning
Godkendes, er vedhæftet
Bemærkninger til beretningen: Fint med 1 guldbillet (billet til gratis ledsager).
Susanne Vetting synes det er unødvendigt med 2 guldbilletter.
Klaras beretning:
Tak fordi I er kommet, vi har savnet jer.
Coronasituationen har betydet, at vi ikke har været i stand til at afholde koncerter
som vi plejer. Vi har derfor lavet digitale aktiviteter og spillet for en tom koncertsal i
forbindelse med en radiokoncert på DR P2. I dag skal vi afholde den første koncert
siden corona-nedlukningen, som satte en stopper for en god sæson i marts. Vi ser
nu frem mod koncerterne i slutningen af juni, som foregår på HEART, da vi været
nødsaget til at aflyse festivalen på Nørre Vosborg grundet covid-19 situationen.
Sæsonprogrammet kommer lidt senere i år, hvorfor medlemmerne kan forvente at
modtage det nye program i august.
Ensemblets sæsonåbningskoncert finder sted 19. og 20. august på henholdsvis
HEART og i Folkets Hus i Struer sammen med skuespiller Nis Bank Mikkelsen.
Pkt.3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Lise var forhindret, så Birgit Toft fremlægger på vegne af Lise. Beløb til ensemblet: Vi
tærede på vores overskud, hvorfor der var færre penge i 2019.

Karen Marie Holm spørger til udgifter til kontorartikler. Det er fordi porto er steget
betragteligt. Det påpeges at aktivbeløbet bør komme ensemblet til gode og ikke
bare stå i kassen.
Regnskabet godkendes
Pkt. 4 Fastsættelse af det årlige kontingent
Uændret 150 kr.
Pkt. 5 Fremtidige aktiviteter
Koncertudflugt, generalforsamling og andre faste aktiviteter fortsætter.
Koncertrejser er en langsigtet proces, og der er endnu ikke fastlagt noget. Deltagelse
i optagelse af klassisk musikquiz blev aflyst p.gr. af corona, vi håber på en ny chance.
Pkt. 6 Valg af 4 medlemmer af bestyrelsen
Niels Gade, Hanne Green, Birgit Hesselvig Nielsen og Jenny Riis er på valg. Alle 4
modtager genvalg.
Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Begge suppleanter modtager genvalg
Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Begge modtager genvalg
Pkt. 9 Evt.
Bjarne Hersboe er bange for at kulturlivet rammes af coronakrisen og spørger om
der er meldinger herom, og om medlemmerne kan gøre noget. Klara svarer at der
ikke er meldinger om beskæring i tilskud for nuværende. Henny Rønnow siger tak til
Bjarne Hersboe og tror at vennekredsen godt kan blive nødt til at reagere i medierne
senere. Henrik Majgaard: Der er ikke på nuværende meldinger fra Statens Kunstfond
i forhold til ensemblet, men måske senere.

Referent Jenny Riis

