Referat fra den ordinære Generalforsamlingen i
Richard Wagner Selskabet, København
Onsdag den 18. april kl. 19.30 – Danasvej, Frederiksberg
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning over det forløbne år
4) Godkendelse af årsrapporten
5) Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand
7) Valg af øvrig bestyrelse
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt
Formanden Finn Elkjær bød velkommen til Generalforsamlingen.
Ad punkt 1) Valg af dirigent
Formanden forslog Steen Bennet Larsen som dirigent, og han blev enstemmigt valgt med
akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold
til vedtægterne.
Ad Punkt 2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog næstformand Margit Baldvinsson til referent, og hun blev enstemmigt valgt.
Ad punkt 3) Form andens beretning over det forløbne år.
Årsrapporten med årsberetning var på forhånd udsendt til alle medlemmer, og formanden fremdrog
og uddybede nogle af årets mange arrangementer og takkede for medlemmers store opslutning
om disse.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, og den blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad punkt 4) Godkendelse af årsregnskabet
Kassereren Henrik Olsen gennemgik og uddybede den fremsendte årsrapport. Under
gennemgangen fremgik det bl.a., at 63% af indtægterne fra medlemmerne går til foredragsholdere
samt arrangementer, hvilket må siges at være en pæn del. Hertil kommer yderligere finansieringen
af den årlige stipendiat.
Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 5) Godkendelse af budget for det kom m ende år, herunder fastsæ ttelse af
kontingent
Kassereren redegjorde for forslaget til kontingentforhøjelse på kr. 50,00/person. Forhøjelsen blev
enstemmigt vedtaget. Der forventes dog et underskud på 9.500 kr. i 2013.
Der er 220 medlemmer. Det synes ikke at have haft indvirkning på medlemstallet, at man nu ikke
længere kan købe billetter til Festspillene i Bayreuth gennem Selskabet.
Ad punkt 6) Valg af form and
Formanden var ikke på valg i år, og punktet udgik.
Ad punkt 7) Valg af den øvrige bestyrelse
Henrik Olsen og Margit Baldvinsson afgik, idet de ikke kunne genvælges. De to af bestyrelsen
opstillede kandidater Kirsten Nielsen og Helle Giersing blev begge enstemmigt valgt.
Ad punkt 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Finn Hegler blev enstemmigt genvalgt som revisor, og til ny revisorsuppleant blev Poul Larsen
enstemmigt valgt.
Ad punkt 9) Indkom ne forslag
Bestyrelsesforslag på en ekstrabevilling stor kr. 10.000 til brug allerede i indeværende budgetår, til
udvikling af en ny og moderne hjemmeside samt kr. 5.000/årligt til fremtidig drift og vedligehold
heraf blev enstemmigt vedtaget.
Der var indsendt forslag fra Helle Giersing om ændring af vedtægternes § 3.
Væsentligste ændring var fjernelsen af den nuværende genvalgsbegrænsning.
Forslaget blev debatteret med indlæg fra salen og fra bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget
Ad punkt 10) Eventuelt
Der var ingen emner under eventuelt.
Dirigenten gav herefter ordet tilbage til formanden, der takkede for det pæne fremmøde samt
dirigenten for at sørge for god ro og orden under mødet.
Tilslut overrakte formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer Henrik Olsen og Margit
Baldvinsson en gave og takkede for vel udført arbejde og omhu med opgaverne.
København den 18. april 2012
Margit Baldvinsson
Referent

