Referat af ordinær generalforsamling i

Richard Wagner Selskabet, København
afholdt mandag den 23. maj 2022

Dagsorden jf. vedtægternes § 4, stk. 3
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om det forløbne år.
4. Godkendelse af årsregnskabet.
5. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af årligt
kontingent.*)
6. Valg af formand. **)
7. Valg af den øvrige bestyrelse. ***)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. ****)
9. Indkomne forslag. *****)
10. Eventuelt.
*) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 275,00.
**) Valgperioden er to år. Formandsvalg finder sted i ulige årstal. Punktet bortfalder
***) På valg er Kirsten Nielsen og Lone Ricks. Valgperioden er to år. Begge er villige til genvalg.
****) På valg er Finn Hegner som revisor og Bjarne Olsen som revisorsuppleant, der begge er
villige til genvalg.
*****) Der er ikke indkommet nogen forslag.
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Referat
19 medlemmer fremmødt
ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steen Bennet Larsen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet (mindst 14
dage i forvejen, via email). Afholdelsen skulle have fundet sted inden udgangen af
april, men som tidligere informeret fra formanden var det grundet force majeur
omkring kontingentopkrævning nødvendigt at udsætte til maj måned. Ingen på
generalforsamlingen havde indvendinger mod dette, hvorefter dirigenten erklærede
generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.
ad 2. Valg af referent.
Lis Paulin blev valgt.
ad 3. Formandens beretning om det forløbne år.
Formand Finn Elkjær aflagde beretning, som blev godkendt. Beretningen udsendes
samtidig med referatet.
ad 4. Godkendelse af årsregnskabet.
Årsregnskab 2021 var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Kasserer Kirsten Nielsen gennemgik Årsregnskab 2021, som udviser et større overskud
end forventet, dette skyldes (naturligvis/desværre) lavere aktivitet grundet covid-19.
Årsregnskab 2021 blev godkendt.
ad 5. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af årligt
kontingent.*)
Budget for 2023 var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Kasserer Kirsten Nielsen gennemgik budget for 2023 og kommenterede endvidere
udvalgte poster fra budget 2022, primært poster relateret til stipendiatudgift, idet vi
har fået godkendt 2 stipendiater i år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 275 kr pr. medlem for 2023.
Budget 2023 samt kontingentforslag godkendt.
ad 6. Valg af formand.
Punktet udgår i år.
ad 7. Valg af den øvrige bestyrelse.
Kirsten Nielsen og Lone Ricks var på valg, begge blev genvalgt.
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ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Finn Hegner og Bjarne Olsen var på valg, begge blev genvalgt
ad 9. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
ad 10. Eventuelt.
Kommentarer fra salen
- Vi skal snart overveje om/hvordan vores 30 års jubilæum (2024) skal markeres
- Har man gode forslag til arrangementer sender man gerne en mail til
bestyrelsen, det er ikke kun bestyrelsen der må/skal være aktive i at finde på
nye arrangementer – og gerne arrangementsforslag der tiltrækker nye (yngre)
medlemmer
- Brugen af Metronomen som mødested (koncerter især, grundet akkustik og
velstemt flygel) kan bruges som løftestang til at få nye medlemmer, idet vi er
forpligtet til at arrangementerne dér offentliggøres på Kultunaut og har offentlig
adgang, mod entré.

Generalforsamlingen afsluttet 20.15
for referat
Lis Paulin, 24. maj 2022
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