
Referat fra ordinær generalforsamling i 

 

Richard Wagner Selskabet, København 
 

tirsdag den 15. juni 2021, kl. 19.30 

 
 
30 medlemmer var mødt op til Richard Wagner Selskabets ordinære 

generalforsamling. 
 

Dagsorden jf. vedtægternes § 4, stk. 3 
 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Valg af referent. 

 

3. Formandens beretning om det forløbne år. 

 

4. Godkendelse af årsregnskabet. 

 

5. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af årligt 

kontingent.*) 

 

6. Valg af formand. **) 

 

7. Valg af den øvrige bestyrelse. ***) 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. ****) 

 

9. Indkomne forslag. *****) 

 

10. Eventuelt. 

 

 
*) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 275,00. 

 
**) På valg er Finn Elkjær. Valgperioden er to år. Finn Elkjær er villig til genvalg. 
 
***) På valg er Lis Paulin og Søren Mark Olesen. Valgperioden er to år. Begge er villige til 
genvalg.  

 

****) På valg er Finn Hegner som revisor og Bjarne Olsen som revisorsuppleant, der begge er 
villige til genvalg. 
 
*****) Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

 
 
 

 
 

  



Referat 
 

ad 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Steen Bennett Larsen, som blev valgt. Dirigenten takkede for 

valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jfr. 

selskabets vedtægter og under skyldig hensyntagen til myndighedernes covid-19 

restriktioner. 

 

ad 2. Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslog Lis Paulin, som blev valgt. 

 

ad 3. Formandens beretning om det forløbne år. 

Formand Finn Elkjær fremlagde beretningen (vedlagt referatet). Der var ingen 

umiddelbare kommentarer til selve beretningen, som herved blev godkendt. Enkelte 

generelle kommentarer er noteret under pkt. 10. Eventuelt. 

 

ad 4. Godkendelse af årsregnskabet. 

Kasserer Kirsten Nielsen fremlagde regnskab for 2020. Der var ingen kommentarer til 

regnskabet, som herved blev godkendt (regnskab fremsendt med indkaldelsen og 

vedlægges referatet). 

 

ad 5. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af årligt 

kontingent. *) 

Kasserer Kirsten Nielsen fremlagde budget for 2022. Der var ingen kommentarer til 

budgettet, som herved blev godkendt (budget fremsendt med indkaldelsen og 

vedlægges referatet). Kontingent fastsat til 275 kr årligt 

 

ad 6. Valg af formand. **) 

Finn Elkjær var på valg og blev genvalgt. 

 

ad 7. Valg af den øvrige bestyrelse. ***) 

Søren Mark Olesen og Lis Paulin var på valg, begge blev genvalgt. 

 

ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. ****) 

Finn Hegner og Bjarne Olsen var på valg, begge blev genvalgt. 

 

ad 9. Indkomne forslag. *****) 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

ad 10. Eventuelt. 

a. Hvordan får vi fat i nye/unge medlemmer? Virtuelle møder, 

ungdomsarrangementer, opdatering af vores folder samt mulig udarbejdelse af 

opslag til ophængning på relevante steder blev drøftet 

b. Hvordan udvælger vi stipendiater? Alle medlemmer er velkomne til at foreslå 

emner, som måtte være relevante for et stipendiatophold. Bestyrelsen allierer 

sig med fagkyndige (erfarne sangere, konservatorieundervisere og tilsvarende) 

vedr. endelig udvælgelse. 

c. Bayreuth billetter? Det er endnu uvist om og i så fald hvor mange billetter de 

enkelte selskaber kan disponere over vedr. årets Festspiele, grundet den usikre 

covid-19 situation. 

 

 
for referat 

Lis Paulin 


