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Formanden Finn Elkjær bød velkommen til Generalforsamlingen. 
 
 
Ad punkt 1) Valg af dirigent 
 
Steen Bennet Larsen blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at 
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
Ad punkt 2) Valg af referent 
 
Næstformand Margit Baldvinsson blev valgt som referent. 
 
 
Ad punkt 3) Formandens beretning over det forløbne år 
 
Årsrapporten med beretning var udsendt til alle medlemmer, og formanden fremdrog og uddybede årets mange 
arrangementer og takkede for medlemmernes store opslutning om disse. 
 
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, den blev derefter enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad punkt 4) Godkendelse af årsrapporten 
 
Kasserer Henrik Olsen gennemgik og uddybede den udsendte årsrapport. 
Der var ingen spørgsmål til resultatopgørelsen. 
Balancen blev gennemgået og uddybet. 
 
Årsrapporten for 2010 blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad punkt 5) Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
 
Budgettet blev gennemgået. Fra salen blev der spurgt, om der i arrangementer for 2012 var taget højde for 100- 
årsjubilæet, hvilket blev bekræftet. 
 
Der blev spurgt til de € 2,00 pr. medlem, som Selskabet fra i år skal betale til Det Internationale Wagner Selskab. Det 
giver på 2012 budgettet yderligere ca. kr. 1.500,00 i underskud. 
 
Ved udsendelse af Bayreuthbilletter har Selskabet hidtil betalt for rekommanderet forsendelse. Det blev foreslået, at de 
respektive modtagere selv betalte dette gebyr. Bestyrelsen kunne meddele, at dette gebyr lægges oven i prisen allerede 
fra i år. 
 
Angående ændring af kontingent se punkt 9). 
 
Budgettet for 2012 blev herefter enstemmigt godkendt. 



Ad punkt 6) Valg af formand 
 
Formanden Finn Elkjær var på valg og villig til genvalg. Finn Elkjær blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Ad punkt 7) Valg af øvrig bestyrelse 
 
Lis Paulin og Søren Mark Olesen var på valg og villige til genvalg. De blev enstemmigt genvalgt. 
 
Der havde meldt sig en ny kandidat – Peter Wegersleff – til bestyrelsen. Da der var en ledig plads, blev Peter Wegersleff 
enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. 
 
 
Ad punkt 8) Valg af revisor 
 
Finn Hegner blev enstemmigt genvalgt som revisor. 
 
Peter Hertel Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 
Ad punkt 9) Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af kontingentstruktur, således at alle medlemmer betaler samme beløb. Der 
var ikke modtaget kommentarer hertil, og der var ingen indsigelser fra salen. Kontingentet blev herefter enstemmigt 
vedtaget til kr. 200,00 pr. person fra 2012. 
 
Andreas Kühle havde indsendt 4 forslag. 
 
Forslag 1 
 
Formanden kommenterede til dette forslag, at bestyrelsen bestræber sig på at orientere om arrangementer i 
Nyhedsbrevet, så snart datoer er blevet fastlagt. Næste Nyhedsbrev med nye arrangementer udkommer inden udgangen 
af maj måned. 
 
Kommentar fra salen: Punktet er formuleret som en hensigtserklæring og således uddebatteret. 
 
Forslag 2 
 
Formanden meddelte, at vi ikke har modtaget kritik af de nye lokaler. Alle har fundet vej. Bestyrelsen lægger ved valg af 
nye lokaler stor vægt på, at der findes offentlige transportmidler i nærheden. 
 
Fra salen følte et medlem sig fornærmet over, at det påstås at de ældre ikke kan finde vej – hun havde altid fundet 
lokalerne uden problemer. 
 
Salen og bestyrelsen var enige om, at betalingen for leje af lokaler skal være lav, der skal være offentlig transport tæt på, 
gode parkeringsforhold samt et flygel til disposition. 
 
Fra salen var der ønske om god beskrivelse af tilgangen til lokalerne. Bestyrelsen gav tilsagn om, at der i kommende 
Nyhedsbreve vil være beskrivelse af, hvordan man finder vej til de lokaler, der benyttes. 
 
Forslag 3 
 
Dette punkt besvarede formanden med meddelelse om, at bestyrelsen efter nogen korrespondance med Poul Elming 
netop har fået tilsagn om et foredrag, der finder sted mandag den 20. juni 2011. Nærmere om lokale og klokkeslæt i 
næste Nyhedsbrev. 
 
Forslag 4 
 
Formanden meddelte, at Brit-Tone Müllertz og Trine Bastrup Møller, begge tidligere stipendiater fra Selskabet, giver 
koncert for medlemmerne i Unitarernes Hus tirsdag, den 24. maj 2011. 
 
Andreas Kühles forslag var hermed debatteret. 
 
 



Ad punkt 10) Eventuelt 
 
Fra salen var der følgende tilkendegivelser:  
- Tak til bestyrelsen for godt arbejde og gode arrangementer – stor applaus. 
- Flot Nyhedsbrev med billeder og farver. 
- Flot beretning med mange arrangementer, bestyrelsen gør et stort arbejde. 
 
Formanden meddelte, at bestyrelsen har vedtaget, at Tina Kiberg ved foredraget i Sion Kirkens Menighedshus torsdag, 
den 12. maj udnævnes til æresmedlem. - Dette fulgtes af stor applaus fra salen. 
 
Fra salen blev der fremsat ønske om, at Selskabet arrangerer operarejser for medlemmerne og samlet rejser til den 
årlige Internationale Wagner Kongres. Der var imidlertid ingen generel tilslutning til dette ønske. Inez Gilvad, som i 
mange år har arrangeret operarejser, foreslog, at man kunne henvende sig til hende, hvis man havde ønsker om 
operarejser og lignende. 
 
 
Til slut takkede formanden for det store fremmøde og udtrykte håb om, at se medlemmerne til de kommende 
arrangementer – både inden sommerferien og til næste sæson. 
 
Til allersidst: stor tak til dirigenten for god ro og orden. 
 
 
København, den 14. april 2011 
 
Margit Baldvinsson 
Referent 
 
  
 


