
Referat fra den ordinære Generalforsamling i 

Richard Wagner Selskabet, København 

Onsdag den 23. april 203 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 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  

Bestyrelsen forslog Steen Bennet Larsen 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. Der var ingen yderligere kandidater, og Helle Giersing blev 

valgt.  

 

Ad punkt 3) Formandens beretning. 

Formandens beretning var udsendt til alle medlemmer på forhånd via hjemmesiden. Formanden henviste 

til den udsendte beretning og refererede fra enkelte arrangementer og knyttede kommentarer hertil.  



Formanden takkede i den forbindelse Henrik Olsen for det store arbejde, som han havde lagt i Selskabets 

nye hjemmeside.  

Henrik Olsen spurgte, om formanden stillede op til valg i RWV Int.  

Formanden bekræftede dette.  

Beretningen blev godkendt. 

  

Ad punkt 4) Godkendelse af årsregnskabet  

Kassereren Kirsten Nielsen gennemgik regnskab og resultatopgørelse. 

Selskabet har p.t. 232 medlemmer.  

Henrik Olsen spurgte, om Selskabet bør opretholde en ”kassebeholdning”. 

Kirsten Nielsen oplyste, at det til enkelte arrangementer har vist sig nødvendigt og praktisk at anvende 

kontanter. Derfor opretholdes en kassebeholdning.  

Peter Nielsen spurgte til konteringen af de indkøbte RW-nåle. Kassereren oplyste, at nålene var udgiftsført i 

2013.   

Regnskabet blev herefter godkendt.    

  

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

Kassereren gennemgik og kommenterede budgettet for 2015 og orienterede i den forbindelse om de 

foreløbige planer for fejringen af Selskabets 20 års jubilæum. 

Kassereren bad i den forbindelse om generalforsamlingens tiltræden til, at der afholdes omkostninger til 

fejringen af jubilæet.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. pr. medlem.  

Der udspandt sig en drøftelse om størrelsen af Selskabets egenkapital, herunder blev det foreslået, at 

egenkapitalen blev hævet, og at man eventuelt i den forbindelse vedtog en kontingentforhøjelse, således at 

egenkapitalen til enhver tid svarede til et års indtægter.  

Søren Mark Olesen oplyste, at bestyrelsen til stadighed diskuterer dette punkt og følger egenkapital og 

kassebeholdning tæt. Bestyrelsen er tidligere blevet pålagt at nedbringe egenkapitalen, som efter 

kongressen i København var blevet ganske stor.  

Formanden henviste til, at fejringen af Selskabets jubilæum betragtes som et arrangement. 

Peter Nielsen roste den aktive bestyrelse og henviste til, at Selskabet i begyndelsen alene havde to 

arrangementer om året.  

Henrik Olsen rejste spørgsmålet om, hvorvidt det er generalforsamlingen, som skal bestemme, hvor stor 

egenkapitalen skal være. 



Kassereren oplyste, at arrangementerne og omkostningerne ved disse styres af bestyrelsen. Selskabets 

hovedformål er at sende stipendiater til Bayreuth, og udgifterne hertil har prioritet. 

Kassereren henviste til den tidligere orientering om bestyrelsens planer for fejring af Selskabet jubilæum og 

efterlyste forslag fra generalforsamlingen herom.  

Birte Klovborg mente ikke, at det var generalforsamlingen, der skulle beslutte fejringen. Det måtte 

bestyrelsen beslutte og tage ansvaret og dermed risikoen for.   

Dirigenten opsummerede, at bestyrelsen havde nedbragt egenkapitalen i overensstemmelse med tidligere 

generalforsamlingsbeslutning herom.  

Peter Nielsen tilkendegav, at han syntes, at det var en god ide at fejre Selskabets jubilæum. 

Ulla Olesen bad bestyrelsen overveje en opsparing med henblik på fejringen af Selskabets 25 års jubilæum.  

Merete Dick ønskede oplyst, om andre selskaber ville blive indbudt til festlighederne og til en anden pris 

end medlemmerne.  

Kirsten Nielsen bekræftede begge dele.  

Inge Thomsen ønskede oplyst, hvilke omkostninger der var kalkuleret med.  

Kassereren orienterede om de overvejelser, som bestyrelsen havde gjort sig herom, herunder overvejelser 

om ”gæsteliste” og inviterede.  

Dirigenten bad om generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt jubilæet skulle fejres.  

Mere end 30 af de tilstedeværende medlemmer stemte for et arrangement med en egenbetaling for 

medlemmer på knap 400 kr. med tillæg af drikkevarer.  

Dirigenten konstaterede, at der var en helt overvejende positiv stemning for at festligholde jubilæet.  

Generalforsamlingen pålagde herefter bestyrelsen at arbejde videre med de skitserede planer.  

Bjarne Olsen bemærkede i den forbindelse, at det var hans opfattelse, at egenkapitalen ikke burde 

nedbringes yderligere end det, som budgettet for 2015 viser.  

Dirigenten henviste til muligheden for at indsende forslag herom til næste års generalforsamling. 

Budget og kontingent for 2015 blev herefter godkendt.  

 

Ad punkt 6) Valg af formand 

Formanden er ikke på valg i de lige år, hvorfor punktet udgår.  

 

Ad punkt 7) Valg af øvrig bestyrelse  

Kirsten Nielsen og Helle Giersing blev genvalgt uden modkandidater.  

 

Ad punkt 8) Valg af revisor og revisorsuppleant  



Finn Hegner blev genvalgt som revisor uden modkandidat. 

Bjarne Olsen blev valgt som revisorsuppleant.  

 

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 fremmødet og takkede 

dirigenten for indsatsen.  

 

Hellerup den 4. maj 2014 

Helle Giersing 

Referent 


