Richard Wagner Selskabet, København

Referat fra den ordinære generalforsamling,
torsdag, den 12. april 2007 kl. 19.00,
Frederiksberg Bibliotek, Danasvej 30 B, 2000 Frederiksberg
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning for det forløbne år
Godkendelse af årsregnskabet
Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Formanden, Leif Nielsen, bød velkommen til generalforsamlingen og ønskede, at vi mindedes Jens Fisker
Andersen, mangeårigt og trofast medlem, der afgik ved døden i december 2006.
Ad 1

Valg af dirigent

Steen Bennet Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2

Valg af referent

Margit Baldvinsson blev valgt til referent.
Ad 3

Formandens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde mundtlig beretning for det forløbne år, som følger:
“Jeg henviser til min beretning, der er udsendt med regnskabet (Nyhedsbrev nr. 2, 2007 af 5. marts 2007)
og ønsker at knytte følgende bemærkninger hertil:
Vi har haft megen glæde af vores hjemmeside, hvor vi kan informere hinanden. Blandt andet har salg af
billetter til Operaen vist sig at være en hurtig måde at få sine billetter videresolgt. Forsiden blev hacket, men
Ann Terkelsen og Bo Kjeldgaard fik den hurtigt repareret.
Nyhedsbreve udsendes via e-mail, og det, synes vi i bestyrelsen, fungerer godt. Vi håber derfor, at alle, der
har en e-mail-adresse, vil oplyse os denne.
Vores lille folder har vi uddelt til mange og fået nye medlemmer. Vi har lagt den på flere biblioteker, i
Operaen og på Det kongelige Teaters billetkontor.
Følgende blev udtrukket til de 4 billetter til Festspillene i Bayreuth i august 2007. (Der blev 4 billetter til
medlemmerne, idet vi gjorde brug af vor interne ret til, at et medlem af bestyrelsen forlods kunne købe 2
billetter. Henrik Olsen har købt de 2 billetter til Tannhäuser). De udtrukne medlemmer er:
Vibeke og Ernst Goldschmidt – Mestersangerne
Dorte Froberg og Lars Flinker Larsen – Parsifal
Selskabets stipendiat i Bayreuth i august 2007 er barytonsangeren Jacob Bloch Jespersen, 28 år. Han er
uddannet på Musikkonservatoriet, og siden 2004 har han gået på Operaakademiet. Han har allerede sunget
flere roller på Operaen i København.
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Selskabet fik i efteråret 2006 en henvendelse fra Stig Fogh Andersen om støtte til udgivelse af en CD med
uddrag af Wagners operaer. Vi har støttet med kr. 5.000,00, og til gengæld modtager vi 50 stk. af den nye
CD, som fra efteråret vil være til salg til medlemmerne.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til jer andre i bestyrelsen for det store arbejde, I har udført.”
Spørgsmål til beretningen: Hvor mange medlemmer bruger e-mail?
Svar: ca. 2/3 af de 255 medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning med applaus.
Ad 4

Godkendelse af årsregnskabet

Kassereren, Henrik Olsen, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2006. Regnskabet var udsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen (Nyhedsbrev nr. 2 af 5. marts 2007).
Spørgsmål til regnskabet: er der udgifter til flybilletter til foredragsholdere?
Svar: ingen har fået betalt udgift til flybillet, udgifterne er primært honorarer.
Statsautoriseret revisor Chr. M. Ahlefeldt-Laurvig havde revideret og godkendt regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte derefter regnskabet.
Ad 5

Budget for det kommende år herunder kontingent

Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2008.
Der er i dag indbetalt kontingent for 255 medlemmer. Der er budgetteret med samme udgifter som tidligere.
Det blev oplyst, at udgifterne viste et underskud på kr. 200,00 i forhold til budgettet.
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet forblev uændret, kr. 350,00 for par og kr. 225,00 for enlige.
Generalforsamlingen godkendte budgettet uden bemærkninger.
Ad 6

Valg af bestyrelse

I henhold til indkaldelsen til generalforsamlingen var Ann Terkelsen, Anni Juul og Leif Nielsen på valg. Ann
Terkelsen og Anni Juul var villige til genvalg, mens Leif Nielsen ikke ønskede genvalg. Uden for tur ønskede
Henrik Olsen at udtræde af bestyrelsen.
Som nye bestyrelsesmedlemmer var foreslået Elisabeth Svenningsen og Peter Nielsen
Bestyrelsen havde delt sig på bestyrelsesmødet den 25. januar 2007 på grund af forskellige meninger med
hensyn til fordelingen af billetter til Bayreuth.
Indlæg fra Leif Nielsen og Henrik Olsen:
Leif Nielsens begrundelse for ikke at genopstille var, at bestyrelsens flertal på bestyrelsesmødet den 25.
januar 2007 havde vedtaget, at de 6 billetter til Bayreuth i den periode, hvor vor stipendiat er i Bayreuth,
som man som formand kan købe på sit private bestillingsnummer og på navnet Leif Nielsen, skulle tilfalde
Selskabet. Da billetterne er personlige og principielt uoverdragelige, da de lyder på navn og ikke på Richard
Wagner Verband, Kopenhagen, var dette uacceptabelt for ham.
Dette ville også betyde, at Leif Nielsen ikke ville have mulighed for købe billetter på sit eget
bestillingsnummer, hvilket han ville være den eneste i Selskabet, der ikke kunne.
Henrik Olsen var ikke til stede ved bestyrelsesmødet i januar, hvor der blev fremlagt flere forslag til
fordeling af billetter til Bayreuth. Han var utilfreds med udfaldet og gik ind for, at Leif Nielsen fik de 6
billetter. Derfor ønskede han at udtræde af bestyrelsen.
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Efter at Nyhedsbrev nr. 2, 2007 med indkaldelse til generalforsamling var udsendt primo marts 2007, havde
en række medlemmer henvendt sig til Leif Nielsen og overtalt ham til at genopstille. Dette havde Leif
Nielsen sagt ja til under forudsætning af, at han kunne stille et nyt hold.
På generalforsamlingen erklærede Leif Nielsen, at han var villig til genvalg, og Henrik Olsen ønskede at
fortsætte i bestyrelsen. Leif Nielsen medbragte en liste over ny bestyrelse med Helle Lessum, Kirsten Kühle
og Finn Elkjær som nye bestyrelsesmedlemmer.
Indlæg fra Ann Terkelsen, Anni Juul og Margit Baldvinsson:
“Vores begrundelse for at ændre den nuværende praksis med hensyn til fordelingen af billetter til Bayreuth
er at give flere billetter til lodtrækningen blandt Selskabets medlemmer. Den praksis, at Selskabet bruger
formandens ”private” billetter til Selskabet er efter model fra det svenske R.W. Selskab, hvor formandens
billetter bliver fordelt efter tur blandt bestyrelsesmedlemmerne (inkl. formanden), og selvom formandens
navn står på, betragtes disse billetter ikke som formandens personlige billetter.
Normalt får Selskabet 6 billetter i formandens navn og 6 billetter i Selskabets navn og i år fordeles de
således:
Formanden får 6 billetter, et bestyrelsesmedlem får 2 billetter og de resterende 4 billetter udloddes blandt
medlemmerne.
Vores forslag gik ud på, at bestyrelsen skulle have 4 billetter til fordeling efter tur og Selskabets medlemmer
8 billetter til udlodning, altså en fordobling af billetter til Selskabets medlemmer. Disse nye regler var
beregnet for en ny formand og ikke på Leif Nielsen. Vi mente, at motivationen for at være formand ikke skal
være, at man er sikret 6 billetter til Bayreuth. I øvrigt kan formandens billetter sagtens overdrages til andre.
Man skal bare meddele det til billetkontoret i Bayreuth”
Diverse kommentarer fra medlemmerne:
Grete Kloch kunne ikke forstå, at der kunne stilles en helt ny bestyrelse, uden at medlemmerne havde set
listen i forvejen.
Elisabeth Svenningsen mente, at forslaget med den nye bestyrelse burde være sendt ud til medlemmerne
rettidigt inden generalforsamlingen. Det var ikke den dagsorden vi var kommet for.
Ordstyrer svarede, at ved valg af bestyrelse kan alle, der møder op og har betalt kontingent, stille op.
Mogens Bang pointerede, at problemet ikke var så stort tidligere, fordi vi da fik 12 billetter til udlodning
blandt medlemmerne.
Andreas Kühle mente, at det er et meget stort arbejde at være formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
har været smålige, og at situationen var surrealistisk.
Ole Arendt-Jensen henviste til uenigheden i bestyrelsen omkring fordelingen af billetter til Bayreuth, hvor tre
medlemmer var af en anden mening end formanden, hvorfor denne havde valgt ikke at genopstille.
Peter Nielsen ønskede at vide, om punktet havde været på dagsordenen.
Leif Nielsen bekræftede, at forslag til fordeling af billetterne havde været punkt på dagsorden til det
pågældende bestyrelsesmøde.
Preben Nyeland syntes, at Leif Nielsen har gjort et stort arbejde, men at også de øvrige
bestyrelsesmedlemmer har gjort en stor indsats. Han konstaterede, at kun 20 procent af medlemmerne var
til stede. Hvad ville de andre have sagt, der ikke var her? De aner ikke, at der er kommet en ny
opstillingsliste.
Den livlige diskussion afsluttedes med, at ordstyrer mente, at vi må finde ud af, om det er
generalforsamlingen eller bestyrelsen, der skal beslutte, hvordan billetfordelingen til Bayreuth skal foregå.
Der blev derefter uddelt stemmesedler, hvor der kun måtte stemmes på 4 navne.
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Stemmesedlerne indeholdt følgende navne:
Finn Elkjær
Anni Juul
Kirsten Kühle
Helle Lessum
Leif Nielsen
Peter Nielsen
Elisabeth Svenningsen
Ann Terkelsen
Der blev optalt 66 gyldige stemmer, heraf var der medbragt 15 fuldmagter.
Stemmefordelingen efter optællingen var således:
Leif Nielsen
Kirsten Kühle
Finn Elkjær
Helle Lessum
Peter Nielsen
Anni Juul
Elisabeth Svenningsen
Ann Terkelsen

54
49
48
34
24
18
18
17

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Den nye bestyrelse består nu af:
Leif Nielsen, Kirsten Kühle, Finn Elkjær, Helle Lessum
samt Margit Baldvinsson og Henrik Olsen (de to sidstnævnte var ikke på valg)
Leif Nielsen takkede for valget.
Ad 7 Valg af revisor
Christian M. Ahlefeldt-Laurvig blev genvalgt.
Ad 8 Indkomne forslag
Ingen.
Ad 9 Eventuelt
Anni Juul takkede medlemmerne for de 9 år, hun har været i bestyrelsen. Hun har ud over udsendelsen af
Nyhedsbreve især taget sig af Kongressens Åbningsaften i 2003 - stor applaus -, 10 års jubilæet - ny stor
applaus fra medlemmerne - og mange andre arrangementer som f.eks. koncerten i Mantziusgården,
lørdagsseminar med Lilo Sørensen (januar 2007) samt bestilling af billetter og middage i Operaen.
Ann Terkelsen takkede ligeledes efter 6 år som bestyrelsesmedlem. Hun har bl.a.
været den grafiske tilrettelægger af brochuren til Kongressen 2003 og vores nuværende folder samt lavet
tegninger til disse - stor applaus -. Hun har været webmaster på hjemmesiden og har haft alle e-mailadresser. Hun har også været Selskabets kontakt til Norden, og på hendes initiativ fik vi de internationale
foredragsholdere Barry Millington og Arni Björnsson – igen stor applaus fra salen.
Andreas Kühle ville gerne have en vedtægtsændring, således at formanden bliver valgt på
Generalforsamlingen, og at indkaldelsen skal udsendes 1 måned inden generalforsamlingen, samt at forslag
skal indsendes 2 uger før generalforsamlingen.
Leif Nielsen lovede, at man ville tage punkterne op i bestyrelsen både med hensyn til en vedtægtsændring i
henhold til ovennævnte og til, at indkomne forslag skulle sendes ind senest 1. marts.
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Preben Nyland ønskede reglerne for lodtrækningen til Bayreuth ændret således, at hvis man som heldig
vinder siger nej til billetter et år, skal man ikke vente 5 år, før man kan være med i lodtrækningen igen.
Leif Nielsen vil tage det op i den nye bestyrelse.
Ordstyrer erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Leif Nielsen takkede ordstyrer for at have styret denne livlige generalforsamling uden håndgemæng!
Margit Baldvinsson
Referent
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