
Referat af generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds d. 21.3.2018 kl. 19.00 på Holstebro 

Bibliotek. 

1) Valg af dirigent 

Lonni Gelsdorf blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt ved meddelelse til medlemmerne, nemlig trykt på programfolderen for 

2019, som blev sendt til medlemmerne i løbet af januar 2019.  

Oplysning om generalforsamlingen har desuden ligget på Musikkredsens hjemmeside siden 

december 2018. 

Vedtægter/love er tilgængelige på Musikkredsens hjemmeside. Heraf fremgår dagsorden 

for generalforsamling. 

2) Formandens beretning 

Formandsberetning på Generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds 21/3 2019 
 
1) Fremmøde: 60-125 

 
2) Medlemstal: 68 en stigning på 11 

 
3) Afholdte koncerter i 2018 
    a. 8/2 Duo Leite/Felipe 

    b. 26/2 Brahms Trio jubilæumskoncerten transmitteret af DR 

    c. 15/4 Kottos Ensemble 
    d. 29/5 Leipziger Streichquartett 
    e. 5.10 en koncert i Klassiske Dage med Katrine Gislinge og Orkester MidtVest 
    f. 12.11 Afiara kvartet  
 
4) Planlagte koncerter i 2019 
     A: 9.3 Concerto Copenhagen 
     B: 19.3 Brahms Trio  
     C: 5.5 Marin og Axel 
     D: 3-6-10 Koncert i Klassiske Dage (Prayers and Stories) 
     E: 6.11 Christians IV Vokalensemble 
     F: 24.11 Ensemble MidtVest: Kunst der Fuge. 
5) Ugedage i 2018 
     1 søndag eftermiddag, 2 mandag aften, 1 tirsdag aften, 1 torsdag aften og Klassiske Dage fredag   
      aften. 
 
6) Lokaler 
    8/2 Holstebro Valgmenighedskirke 
    26/2 Knudsens 
    15/4 Holstebro Valgmenighedskirke 
    29/5 Nørre Vosborg 



    5/10 Musikteatret 
    12/11 Holstebro Kunstmuseum  
 
7) Samarbejdspartnere i 2018 
    Holstebro Filmklub 
    Ensemble MidtVest 
    Klassiske Dage v. Janne Thomsen 
    Holstebro Valgmenighed 
    Holstebro Kunstmuseum 
    Nørre Vosborg Fonden 
    Færch fonden 
    Oliver Quast Holstebro Masterclass 
    Holstebro Kommune   
 
8) PR virksomhed i 2018 
     a. hjemmesiden www.nordvestjyskmusikkreds.dk 

     b. medlemsskrivelser pr. post, cykel, mail og bil 
     c. annoncer og foromtale i Dagbladet og Holstebro Onsdag 
     d. Danmarks Radio transmission d. 26.2.2018       
  
9) Økonomisk støtte i 2018 
    a. Holstebro Kommune             20.000 
    b. Kunststyrelsen                        10.000 
    c. Solistforeningen                       4.000 
    d: Holstebro Valgmenighed     16.000 
    f: Donation Færchfonden         25.000 
 
Frans Pærregaard d. 21.3.2019 

Formanden og den fremmødte bestyrelse udtrykte glæde over den meget vellykkede 50-

års jubilæumssæson med en ekstra koncert, flere nye medlemmer samt øget 

opmærksomhed på Musikkredsen virke bl.a. med øget støtte fra Holstebro Kommune og 

en pæn donation fra Færchfonden.  

Beretningen blev godkendt, og man takkede formanden for en klar og velstruktureret 

beretning 

3) Kassererens beretning 

Årets resultat var som forventet og budgetteret i jubilæumsåret. Regnskabet udviste et 

underskud på kr. 15.828,99.  Dette skyldtes udgifter i forbindelse med jubilæet samt en 

ekstra ikke oprindeligt planlagt koncert. (Afiara på Holstebro Kunstmuseum d. 12.11.2018 i 

forbindelse med Holstebro Masterclass). I 2017 udviste regnskabet et overskud på kr. 

13.173,50, så den reelle forskel er på kr. 2600. 

Egenkapitalen er således ved udgangen af 2018 på  kr 2106,  hvilket er OK.   

 

http://www.nordvestjyskmusikkreds.dk/
http://www.nordvestjyskmusikkreds.dk/


Kassereren knyttede nogle yderligere kommentarer til regnskabet: konstruktivt 

samarbejde med Holstebro Valgmenighed om deling af honorar. Mindre støtte fra 

Solistforeningen, som har meddelt, at de generelt ikke har så mange penge mere. Ingen 

økonomisk støtte fra Holstebro Filmklub, som ikke viste musikfilm ved Klassiske Dage. 

Men større støtte fra Holstebro Kommune (20.000) i anledning af jubilæumssæsonen 

samt donationen fra Færchfonden på kr. 25.000. Støtten fra Kunststyrelsen er uændret.  

PR-udgifterne er steget markant, da der nu trykkes professionelle foldere og 

medlemskort. Dette er nødvendigt, da Nordvestjysk Musikkreds på enhver måde ønsker at 

signalere professionalisme ikke blot på det musikalske område – men også have det som 

deres brand og ansigt udadtil. 

Ved sidste års generalforsamling besluttede vi, at der skulle fremlægges et budget – 

selvom det ikke står i vedtægterne. Det blev der også. De fremmødte mente, at budgettet 

for 2019 så realistisk ud og så det som et godt arbejdsredskab for Musikkredsen.  

Regnskabet blev godkendt. 

4) Fastsættelse af kontingent 

Vi besluttede at forhøje kontingentet til kr. 475 pr. person for nu 6 koncerter. 

Kontingentet har været på kr. 400 i adskillige år, og både honorarer, PR-omkostninger og 

andre omkostninger som salleje, klaverstemning og transport er steget.  

Vi skønnede, at forhøjelsen var nødvendig. 

Der er stadig løssalg ved koncerterne og fremover vil prisen på løssalg fremgå af folderen. 

Typisk er løssalg på kr. 100-125. Bestyrelsen beslutter. Nogle koncerter kunne også have en 

løssalgspris på kr. 150, hvis de er dyrere.     

5) Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.  

Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf er på valg, og de er villige til genvalg.  

 De blev begge genvalgt. Genvalgt som suppleant blev Mogens Kjær, ligesom Claus Lyder 

Nielsen fortsætter som revisor. 

Bestyrelsen består således af Frans Pærregaard (formand), Lonni Gelsdorf (kasserer), 

Helene Knap, Hanne Bøgh Nielsen og Birte Kjær. 

7) Evt. 

Her var intet at bemærke, men bestyrelsen glædede sig over jubilæumssæsonens 

koncerter både med reception, radiotransmission og øget opmærksomhed på Nordvestjysk 

Musikkreds aktiviteter. 



Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf d. 22.3.2019 


