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Richard Wagner Selskabet, København 
 

medlem af 
Richard Wagner Verband 

International 
 

 Den 8. marts 2009          Nyhedsbrev nr. 2 - 2009 
 
Kære medlemmer 
 
Onsdag den 1. april 2009 holder sognepræst Peter Nejsum et foredrag med titlen ”Siegfried og 
Kristus – forløsningsmotivet hos Wagner og i kristendommen” på biblioteket på Danasvej 30 B, 
kl. 19.30. 
Peter Nejsum er født i 1965, cand.theol. og sognepræst i Jørlunde i Nordsjælland siden 1996. Speciale i 
dogmatik med titlen: ”Richard Wagners musikdramaer som arvtager til det kristne forløsningsdrama” 
Peter Nejsum har livet igennem været optaget af Wagner og har været i Bayreuth flere gange. Han 
afholder foredrag, højskoledage og radioprogrammer om især forløsningsmotivet hos Wagner. 
Tilmelding til Finn Elkjær senest den 27. marts 2009 
 
I henhold til vedtægternes § 4.2. indkalder vi herved til Selskabets ordinære generalforsamling, der 
afholdes fredag den 17. april 2009 på Biblioteket på Danasvej nr. 30 B, kl. 19.30. 
 
I h. t. vedtægternes § 4.3 er dagsordenen som følger: 
1) Valg af dirigent. 
2) Valg af referent. 
3) Formandens beretning for 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 den øvrige bestyrelse 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
9) Indkomne forslag. 
10) Eventuelt. 
 
Ad pkt. 6. Bestyrelsen foreslår Selskabets næstformand Finn Elkjær Larsen valgt til ny formand. Leif 
Nielsen kan i h. t. vedtægterne ikke genvælges. 
Ad pkt. 7. Helle Lessum og Kirsten Kühle ønsker ikke genvalg. Det foreslås at vælge Lis Paulin og Søren 
Mark Olesen som medlemmer af bestyrelsen. 
Ad pkt. 8. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Kirsten Nielsen som revisor og Peter Hertel 
Rasmussen som revisorsuppleant 
Ad pkt. 9. Ingen indkomne forslag. 
 
Vedr. billetter til Bayreuth: 
Fordeling af køberetter til billetter i Selskabet jf. henstilling fra Selskabets ordinære generalforsamling, 
den 15. april 2008 pkt. 8.  
(Vedr. baggrundsbilag til nedenstående henvises til generalforsamlingen). 
 
Medlemsbilletter  
Selskabet modtager normalt 2 billetter til 3 forestillinger. 
Køberetter til Selskabet fordeles blandt Selskabets medlemmer, jf. gældende lodtrækningsregler.  
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Richard Wagner Selskabet, København 
 

Formandsbilletter 
Formanden modtager normalt 2 billetter til 3 forestillinger. 
Køberetter til formanden fordeles blandt formand og bestyrelse, med 2/3 til formanden og 1/3 til den 
øvrige bestyrelse, hvis det er praktisk muligt (hvor det f.eks. ikke drejer sig om en hel Ring). Ønsker den 
øvrige bestyrelse ikke at benytte sin 1/3, råder formanden også over denne. Ønsker formanden og 
bestyrelsen ikke at benytte alle deres køberetter, fordeles de ikke benyttede blandt Selskabets medlemmer 
på lige fod med de øvrige medlemsbilletter, jf. gældende lodtrækningsregler. 
 
Årsregnskabet for 2008 fremsendes samtidigt med dette nyhedsbrev. 
Tilmelding til generalforsamlingen til Leif Nielsen senest den 10. april 2009. 
 
E-mail adresser. 
Skulle der være medlemmer, som har en e-mail adresse, som ikke er opgivet til Selskabet, vil 
bestyrelsen meget gerne have disses e-mail adresser.  
 
Betalingsfristen for indbetaling af kontingent 2009 var den 28. februar. 
Skulle nogle få medlemmer ikke have indbetalt kontingent, kan vi oplyse, at 
kontingentet er uændret 350.- kr. for et par og 225.- kr. for enlige. 
Beløbet kan indbetales direkte til Selskabets bankkonto: reg.nr. 4515, konto nr.:000 775 5813. 
- senest den 15.marts 2009 - 
 
 
Bestyrelsen: 
 
Leif Nielsen – formand – telefon: 36 75 59 00, e-mail: kirsleif@post6.tele.dk,  
adresse: Baunedammen 38, 2605 Brøndby. 
Finn Elkjær Larsen – næstformand - telefon 39 90 10 48, e-mail: finn@elkjaer.eu,  
adresse: Hegelsvej 28, 2920 Charlottenlund. 
Henrik Olsen – kasserer– telefon: 20 87 14 11, e-mail: henrik@olsen.mail.dk,  
adresse: Dr. Tværgade 23.3 sal, 1302 København K. 
Margit Baldvinsson – bestyrelsessekretær – telefon: 39 29 39 02, e-mail: mbaldvinsson@hotmail.com  
adresse: Strandvejen 71 B, 3. th. 2100 København Ø. 
Kirsten Kühle – medlemssekretær- telefon:39 61 03 37, e-mail: kirsten.kyhle@adslhome.dk , 
adresse: Drosselvej 57 A, 1.mf. 2000 Frederiksberg. 
Helle Lessum - medlemssekretær- telefon: 43 90 68 94, e-mail: jrchbl@tiscali.dk., 
adresse: Søagervej 18, 2670 Greve. 
  
Selskabets hjemmeside har adressen ” www.richardwagner.dk”. 
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene, og der er også links til andre musikselskaber m.m. 
Selskabets e-mail adresse er:”selskabet@richardwagner.dk”. 

Med venlig operahilsen 
På bestyrelsen vegne 
Leif Nielsen 
Formand 
 
Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen 


