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Formanden Leif Nielsen bød velkommen til Generalforsamlingen.
Ad 1 Valg af dirigent
Steen Bennet Larsen blev forslået som dirigent og valgt med akklamation. Denne konstaterede derefter, at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2 Valg af referent
Margit Baldvinsson blev valgt som referent.
Ad 3 Formandens beretning for det forløbne år
Formanden fremdrog og supplerede enkelte vigtige punkter fra den udsendte årsberetning:
Året 2008 har været et godt år for Selskabet med rigtigt mange spændende møder og arrangementer. Formanden henviste til
den udsendte beretning i regnskabet, som var bilag til Nyhedsbrev nr. 2.
Der er både arbejds- og portobesparelser ved at sende Nyhedsbrevet ud via e-mail. Han opfordrede til, at medlemmerne får
en e-mail-adresse hvis muligt og understregede samtidigt, at Nyhedsbrevet bliver sendt ud med almindelig post til
medlemmer uden e-mail.
Oplaget af vores lille folder er opbrugt, der er udkommet et nyt oplag – ligger på bordet.
Der var 2 medlemsbilletter (i alt 8 stk.) til Ringen i Bayreuth til sommer. Stig Fogh Andersen udtrak vinderne efter foredraget,
han holdt i Frederiksberg Menighedshus. De heldige blev Ulla og Aage Hansen. Der var 6 par, der deltog i lodtrækningen.
Reglerne for køb af billetter til de årlige festspil i Bayreuth blev gentaget:
Man henvender sig i første omgang til:
Bayreuther Festspiele - Kartenbüro – Postfach 10 02 62, D-95402 Bayreuth, Tyskland.
Man skal nævne, at man er medlem af Richard Wagner Selskabet i København og bede om at få tilsendt en Bestellschein for
2010, som man så udfylder og sender tilbage. Hvor lang tid, der går, førend man får billetter, kan der ikke siges noget om,
men der er flere års ventetid. Man vil derefter automatisk få tilsendt en årlig Bestellschein, der skal udfyldes og indsendes
hvert år for at blive i køen.
Selskabets stipendiat i Bayreuth for 2009 er Lars Møller, der er baryton.
Derefter takkede formanden bestyrelsen for det store arbejde og interessen, som den lægger i bestyrelsesarbejdet. Akutte
sager klares ofte pr. e-mail, hvilket sparer bestyrelsesmøder. Men han understregede, at det er et arbejde at sidde i en
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bestyrelse. Referatskrivning fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder, udsendelse af nyhedsbreve med bilag f.eks.
indkaldelse til generalforsamling med regnskabet. Her ligger et meget stort arbejde især vedrørende de manuelle
udsendelser, og det er af stor vigtighed for både disse og e-mail udsendelserne at medlemskartoteket ajourføres. Inputtet
kommer fra kassereren, som ved hjælp af medlemsindbetalingerne holder styr på navne og adresser samt alle regnskabets
ind- og udbetalinger. Endelig skal det nævnes, at der skal indkøbes vin m.m. til alle vores møder, denne skal transporteres,
skænkes op og ryddes væk. Vores hjemmeside holdes ajour af vores webmaster.
Formanden ønskede herefter den fortsættende bestyrelse held og lykke.
Til slut takkede han revisor Kirsten Nielsen for et vel udført revisionsarbejde. Også en tak til revisorsuppleant Peter Hertel
Rasmussen.
Der var et spørgsmål fra salen – hvordan vi finder frem til en stipendiat. Hertil svarede formanden, at vi kontakter Eva Hess
Thaysen fra Sangselskabet, som interesserer sig for unge sangere. De sangere, vi har fundet frem til har altid takket ja.
Selskabet betaler billet, rejse og ophold. Det behøver dog ikke være sangere – jf. listen over stipendiater i vores folder.
Formandens beretning blev derefter godkendt.
Ad 4 Godkendelse af årsregnskabet
Kassereren gennemgik regnskabet. Indtægter fra ”ikke medlemmer” har ikke været så stor i år – hvilket skyldes, at ”ikke
medlemmer” nu er blevet medlemmer. Vi har et pænt overskud, idet vi er blevet gode til at forhandle honorar, som ligger på
DKK 1.400,-, hvis der ikke skal betales B-skat.
I forbindelse med Tristan og Isolde arrangementet er der forudbetalt for middagen, men den er endnu ikke afregnet med
restauranten.
Årsregnskabet blev godkendt.
Ad 5 Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren ”beklagede”, at vi ikke holdt budgettet – udgifterne blev ikke så store som forventet.
Fra salen var der flere, som spurgte, hvorfor vi ”samler penge ind”. Bestyrelsen tog Generalforsamlingens ønske om ikke at
samle penge ind som udtryk for, at budgettet for arrangementer kan overskrides i såvel 2009 som 2010.
Kontingentet er uforandret. Kontingentet gælder for kalenderåret.
Budget og kontingent blev godkendt.
Ad 6 Valg af formand
Leif Nielsen gik af som formand. Formanden vælges direkte for 2 år ad gangen.
Næstformand Finn Elkjær var foreslået af en enig bestyrelse og blev valgt med stor applaus.
Ad 7 Valg af den øvrige bestyrelse
Kirsten Kühle og Helle Lessum var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Lis Paulin og Søren Mark Olesen. Der var ikke andre kandidater.
Lis Paulin og Søren Mark Olesen blev valgt ind i bestyrelsen.
Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
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Kirsten Nielsen blev genvalgt. Peter Hertel Rasmussen blev genvalgt.
Ad 9 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 10 Eventuelt
Den afgåede formand Leif Nielsen spurgte, om Selskabet påtænker at fejre 2013 – 200 året for Richard Wagners fødsel,
hvilket den nye formand Finn Elkjær betegnede som en fin idé.
Peter Nielsen gjorde fra salen opmærksom på, at der ved den Internationale Richard Wagner Kongres i Leipzig i 2013 vil gøres
noget ekstra ud af arrangementet.
Ann Terkelsen har god kontakt til det svenske Richard Wagner Selskab og fortalte, at man der afholder en julefrokost hvert år,
hvor medlemmerne har rig mulighed for at få snakket en hel del med hinanden. Det kan ofte være svært ved foredragene,
hvor pauserne er relativt korte. Der var flere positive tilkendegivelser til dette og bestyrelsen vil tage det op. Man kunne
eventuelt få en stipendiat til at synge ved et sådant arrangement.
Leif Nielsen takkede for de seks år, han havde siddet i bestyrelsen, 2 år som kasserer og 4 år som formand. Han havde været
glad for at være aktiv i Selskabet. Ved Stig Fogh Andersens foredrag i februar overrakte han Leif Nielsen udklip fra nogle gamle
aviser med artikler om et Richard Wagner Selskab i Danmark, der blev stiftet i 1912 og som var aktivt til sidst i 30erne. Det
overvejes at fejre 100 års jubilæum.
Til slut rettede Leif Nielsen en speciel tak til vores ordstyrer Steen Bennet Larsen, idet det var 10. år, at Steen var ordstyrer.
Der var vin og stor applaus til Steen, som takkede og sagde, han havde været glad for arbejdet.
Inden Generalforsamlingen blev afsluttet takkede den nye formand Finn Elkjær for valget. Han lovede at drive arbejdet videre
i Leifs ånd – om end arrangementerne måske bliver lidt dyrere. Til Leif var der en stor tak for godt lederskab – selv om
bølgerne af og til gik højt, har vi altid nået en løsning. Leif Nielsen fik overrakt et gavekort til FONA.
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede for en god Generalforsamling – stor applaus.

København, den 18. april 2009
Margit Baldvinsson
referent
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