
                                                                                                                                           

Richard Wagner Selskabet, København

medlem af
Richard Wagner Verband

International

Den 4. marts 2006                                                                                  Nyhedsbrev nr. 2.  2006

Kære musikvenner.
Selskabet hjemmeside har adressen ” www.richardwagner.dk”
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene og der er også links til andre musikselskaber.
Selskabets e-mail adresse er:” selskabet@richardwagner.dk”

Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19.30 på biblioteket på Danas Vej 30B. Foredrag om Tryllefløjten i
anledning af Mozarts 250 års fødselsdag i 2006 af professor, dr. phil. Erik A. Nielsen..
Erik A. Nielsen har bl.a. skrevet en bog om Tryllefløjten, og vil i sit foredrag også komme ind på hvilken
påvirkning Richard Wagner har haft fra Mozart
Foredraget vil blive ledsaget af musikeksempler.
For de, der endnu ikke har tilmeldt sig dette spændende foredrag, kan det nås endnu med en
tilmelding til Ann Terkelsen på Selskabets e-mail adresse eller telefon 45 82 05 32 senest den 6.
marts.

Tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30 afholdes Selskabets ordinære generalforsamling på biblioteket på
 Danas Vej 30B.
 I henhold til vedtægterne er dagsordenen som følger:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formandens beretning for det forløbne år.
4) Godkendelse af årsregnskabet.
5) Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse
7)   Valg af revisor.
8)   Indkomne forslag.
9)   Eventuelt.

Ad. Pkt. 6. Formanden er ikke på valg, Ann Terkelsen og Anni Juul er villig til genvalg, medens
Rita Sieger ikke er villig til genvalg.
Som nye medlemmer af bestyrelsen foreslår bestyrelsen nyvalg af Margit Baldvinsson og Henrik Olsen.

Ad. Pkt. 8. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til moderniserede vedtægter.
Forslaget er vedlagt dette nyhedsbrev.
I kan se i udkastet, at der hvor vi har foretaget ændringer, er teksten fremhævet i udkastet.
Vi har ikke ændret formålsparagraffen, idet vi finder, at den er tilpas rummelig.
Vi har ladet § 10 udgå, idet vi finder, at tiden er løbet fra en sådan paragraf.
Årsregnskabet for 2005 er vedlagt dette nyhedsbrev.

Tilmelding til generalforsamlingen kan foretages til Leif Nielsen på mail, pr. telefon eller ved brug
af omstående kupon, senest den 1. april 2006.

http://www.richardwagner.dk
mailto:selskabet@richardwagner.dk
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Middag på Operaen, Holmen
I forbindelse med Ring B og Ring C, hvor der kommer en række medlemmer fra Richard Wagner
Selskabet i Finland resp. i Island, kan bestyrelsen arrangere en middag – hvis der er interesse for det -
bestående af en to retters menu for 355 kr. ex. drikkevarer Middagene arrangeres inden Rhinguldet den
2. maj resp. den 16. maj kl.17.00 i restauranten i Operaen.
Interesserede medlemmer bedes inden den 1. april meddele Anni Juul, om man ønsker at deltage og til
hvilken af de to datoer. Nærmere om betaling vil tilgå, de der ønsker at deltage.
Man kan sende en e-mail, anvende omstående kupon eller ringe til Anni Juul.

Kontingent for 2006
Kontingentet for 2006 andrager for et par 350.-kr. og for en enkelt 225.-kr.
Kontingentet kan betales ved brug af det tidligere fremsendte girokort eller pengene kan indsættes direkte
til vor bankkonto regnr. 4515 kontonummer 0007755813
Kontingentet skal senest være indbetalt den 31. marts 2006, og betalt kontingent er en forudsætning
for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Husk venligst afsender navn og adresse.

Jeres e-mail adresser.
Bestyrelsen modtager stadig gerne jeres e-mail adresser, således at så mange som muligt kan modtage
vore nyhedsbreve på en hurtig og billig måde. 50 medlemmer har på nuværende tidspunkt sendt deres mail
adresse. I bedes anvende Selskabets e-mail adresse: selskabet@richardwagner.dk til at tilmelde jer.
E-mail kartoteket er f.eks. blevet brugt til, at medlemmer kan finde en køber, hvis man får brug for at
sælge nogle operabilletter.

Kalender:
7. marts 2006 – Erik A. Nielsen om Tryllefløjten
4. april 2006 – Generalforsamling
2. maj - Middag på Operaen
16. maj – Middag på Operaen

Bestyrelsen består af:
Leif Nielsen – formand – telefon: 36 75 59 00, E-mail : kirsleif@post6.tele.dk, adresse: Baunedammen 38,
2605 Brøndby

Ann Terkelsen – næstformand – telefon: 45 82 05 32

Anni Juul – medlemssekretær – telefon: 45 81 51 68

Rita Sieger – bestyrelsessekretær – telefon 38 19 10 20

Selskabets e-mail adresse: selskabet@richardwagner.dk

Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne

Leif Nielsen

Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming og Mogens Bang

mailto:selskabet@richardwagner.dk
mailto:kirsleif@post6.tele.dk
mailto:selskabet@richardwagner.dk
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 Tilmelding til generalforsamlingen den 4. april kl. 19.30 på biblioteket på Danas vej 30 B

Vi/ jeg deltager

Navne/navn

Sendes til Leif Nielsen på e-mail, eller ved brug af denne kupon senest den 1. april 2006
Leif Nielsen, Baunedammen 38, 2605 Brøndby.

………………………………………………………………………………………………………………...

Tilmelding til middag på Operaen den 2. maj eller 16. maj kl. 17.00.

Vi/jeg deltager i middagen den 2. eller 16. maj ( det ikke ønskede bedes overstreget)

Navne/navn

Sendes til Anni Juul på e-mail eller ved brug af denne kupon senest den 1. april 2006.
Anni Juul Biskop Svanes Vej 40, 3460 Birkerød


