Referat fra den ordinære Generalforsamling i
Richard Wagner Selskabet, København
Onsdag den 22. april 2015 kl. 19.30 – Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg

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

Formanden Finn Elkjær bød velkommen til generalforsamlingen, til hvilken var mødt 32 medlemmer.

Ad punkt 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Steen Bennet Larsen som dirigent. Steen Bennet Larsen blev herefter valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad Punkt 2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Helle Giersing til referent. Der var ingen yderligere kandidater, og Helle Giersing blev
valgt.

Ad punkt 3) Formandens beretning.
Formandens beretning var udsendt til alle medlemmer på forhånd. Formanden henviste til den udsendte
beretning og refererede fra enkelte arrangementer og knyttede kommentarer hertil.

Formanden oplyste i forbindelse med beretningen, at Anne og Poul Larsen havde spurgt til, om det var
muligt at sende en dansk uddannet kunstner – uanset den pågældendes nationalitet eller statsborgerskab –
til Bayreuth som stipendiat.
Formanden bemærkede, at det hidtil har været bestyrelsens praksis at vælge danske kunstnere, men at der
ikke i vedtægterne er noget til hinder for at vælge anderledes.
Bestyrelsen har taget henvendelsen til efterretning og ændrer nu praksis.

Kirsten Nielsen spurgte til kongressen i Graz i 2014.
Formanden oplyste, at formanden for Wagnerselskabet i Leipzig blev valgt til international præsident efter
en ganske skarp debat.
Selv blev han valgt som sekretær.
Formanden redegjorde herefter for forløbet af de efterfølgende møder og for de uoverensstemmelser, som
desværre endte med et mistillidsvotum til den internationale præsident.
Den næste kongres afholdes i Dessau i maj 2015.
Peter Nielsen supplerede med nogle af sine oplevelser fra kongressen 2014.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som derefter blev godkendt.

Ad punkt 4) Godkendelse af årsregnskabet
Kassereren gennemgik regnskab og resultatopgørelsen.
Selskabet havde ved udgangen af 2014 232 medlemmer og har pr. generalforsamlingsdatoen 231
medlemmer.
Peter Nielsen spurgte, hvor stort et beløb der er anvendt til arrangementer.
Kassereren oplyste, at der over en periode på 3 år er anvendt ca. 130.000 kr. til arrangementer, herunder
jubilæumsarrangementet i 2014.
Bjarne Olsen oplyste, at han fortsat er af den opfattelse, at egenkapitalen bør andrage et beløb svarende til
et års indtægter.
Martin Serup spurgte, om det var en ren københavnerforening.
Kasseren oplyste, at hovedparten af selskabets medlemmer er bosat på Sjælland. Der er også enkelte
medlemmer bosat i Jylland.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad punkt 5) Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

Kassereren gennemgik og kommenterede budgettet for 2016.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. pr. medlem.

Budget og kontingent for 2016 blev herefter godkendt.

Ad punkt 6) Valg af formand
Finn Elkjær blev med akklamation genvalgt som formand.

Ad punkt 7) Valg af øvrig bestyrelse
Lis Paulin og Søren Mark Olesen blev genvalgt.

Ad punkt 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Finn Hegner blev genvalgt som revisor.
Bjarne Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 9) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad punkt 10) Eventuelt
Martin Serup opfordrede bestyrelsen til at være opmærksom på hvad der sker i Odense, kommunikere
dette og eventuelt afholde et arrangement med den nye chefdirigent for Odense Symfoniorkester.
Formanden oplyste, at bestyrelsen på det seneste bestyrelsesmøde allerede havde drøftet dette.

Ole Irgens henviste til hjemmesidens videoafsnit og beklagede, at der kun var et enkelt indslag under
afsnittet. Han efterlyste, at der blev lagt yderligere optagelser på hjemmesiden.
Selv havde han optaget fra arrangementer og fra jubilæumsfesten. Herefter blev der forevist et klip fra
jubilæumsfesten med kunstnernes ekstranummer fra ”Flagermusen”.
Dirigenten takkede for det festlige og usædvanlige indslag.

Der blev herefter spurgt til muligheden for at afholde arrangementer på andre dage end tirsdage.

Søren Mark Olesen oplyste, at det er indlægsholderen, der som udgangspunkt bestemmer arrangementets
placering i kalenderen.

Anne Poulsen spurgte til stipendiatkandidater for 2015 og 2016.
Formanden oplyste, at stipendiaten 2015 er Jacob Vad og at den forventelige stipendiat for 2016 er Lise
Davidsen. Bestyrelsen søger musikkyndig assistance i forbindelse med beslutningen om, hvem der skal
være selskabets stipendiater.

Dirigenten takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takkede medlemmerne for fremmødet og takkede for
dirigenten for indsatsen.

Hellerup, den 23. april 2015
Helle Giersing
Referent

