Referat fra den ordinære Generalforsamling i
Richard Wagner Selskabet, København
Onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 – Menighedshuset Bethania, Nyborggade, København Ø

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, til hvilken var mødt 37 medlemmer.

Ad punkt 1) Valg af dirigent
Formanden forslog Henrik Olsen som dirigent, og han blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad Punkt 2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Helle Giersing til referent, og hun blev enstemmigt valgt.

Ad punkt 3) Formandens beretning.
Formandens beretning var udsendt til alle medlemmer på forhånd via hjemmesiden. Formanden refererede
fra nogle af årets arrangementer og takkede for medlemmers opbakning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 4) Godkendelse af årsregnskabet
Kassereren Kirsten Nielsen gennemgik regnskab og resultatopgørelse.
Selskabet har pt. 227 medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad punkt 5) Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren redegjorde for budgettet for 2014 og bad om Generalforsamlingens tiltræden til en
tillægsbevilling på 5.000 kr. i 2013 til yderligere udbygning af den nye hjemmeside.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent på 250 kr. pr. medlem.
Der udspandt sig en drøftelse af det hensigtsmæssige i, at Selskabet til stadighed kører med underskud. Det
blev i den forbindelse fra salen foreslået, at kontingentet kunne sættes op med 10 %.
Bestyrelsen følger Selskabets kassebeholdning tæt og finder foreløbig ikke grund til bekymring. Selskabet
ønsker ikke at miste medlemmer på grund af en kontingentstigning, og en sådan skønnes ikke nødvendig på
nuværende tidspunkt.
Budgettet blev herefter godkendt med tillægsbevillingen.

Ad punkt 6) Valg af formand
Formanden genvalgt med akklamation.

Ad punkt 7) Valg af den øvrige bestyrelse
Lis Paulin og Søren Mark Olesen genvalgt uden modkandidater.

Ad punkt 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Finn Hegler og Poul Larsen blev genvalgt.

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

Ad punkt 10) Eventuelt
Der var ingen emner under eventuelt.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takkede medlemmerne for det pæne fremmøde samt
takkede dirigenten for indsatsen.
Efter afslutningen af Generalforsamlingen foreviste Henrik Olsen den nye hjemmeside med de muligheder,
som denne indeholdt. Der var en del forslag til udvidelser og forbedringer. Disse blev noteret og vil blive
drøftet i bestyrelsen.
Alle yderligere forslag er velkomne og kan sendes til bestyrelsesformanden.

Hellerup den 29. april 2013
Helle Giersing
Referent

