
AMATØRSYMFONIKERNE 

Generalforsamling d. 4. oktober 2016 

 

Til dirigent valgtes Folmer Teilmann, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, ved formand Jens Risbo 

Sæsonens 4 koncertprojekter blev gennemgået. Til 3 af projekterne har vi samarbejdet med andre 

ensembler og musikere, nemlig Byens Symfoni, Rudersdal Musikskole og KUSO. Sommerprojektet 

omfattede, foruden 2 koncerter i Danmark, også en koncertturné til Finland. 

 

Der var forskellige kommentarer til beretningen: 

 

 Savner yderligere info om samarbejdet med Rudersdal Musikskole. 

SVAR: Kommunen er glad for samarbejdet. Vi får tilskud til nytårskoncerten og næste gang 

betaler kommunen også champagnen. 

 Savner rekruttering af de dygtigste musikskoleelever. 

SVAR: Vi tager emnet op over for kommunen. 

 Generel utilfredshed med Mariehøj Salen. 

SVAR: Kommunen ønsker at vi bruger salen, men vi fjerner evt. gardinerne og ændrer 

opstillingen i forhold til sidste nytårskoncert. 

 Det er en dårlig idé med 2 dirigenter til indstuderingsarbejdet i et projekt. 

SVAR: Det er ikke noget vi stræber efter, men det kan være nødvendigt pga. dirigenternes 

travlhed. 

 Det er fint der kommer detaljer om værkerne vi øver på prøveplanen. Men ved sidste 

nytårskoncert havde vi for mange værker på programmet. 

SVAR: Vi er klar over at nytårsprogrammet sidste år var for langt. Det bliver ændret i år. 

               Beretningen blev taget til efterretning. 

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/Verner 

Rasmussen 

Der var forskellige spørgsmål til regnskabet, bl.a. hvorfor der var indløbet ældre regninger vedr. 

instrumenttransporter efter regnskabsårets udløb. SVAR: Bestyrelsen vil lave en ordning med 

Steffen Borup om at afslutte regnskab for transport umiddelbart efter hvert projekt.  

Derudover redegjorde Verner for, hvordan samarbejdet med MOF fungerer samt hvordan 

dirigenterne bliver aflønnet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Forslag om projektvis udarbejdelse af regnskab  

Bestyrelsen vil drøfte muligheden for at lave regnskab for hvert projekt. 

  



 

4. Kort evaluering af samarbejdsprojekter, repertoire, prøvelokale. Forslag om samkørsel 

SAMARBEJDE: 

Der var overvejende tilfredshed med at samarbejde med andre orkestre. Nogle træblæsere finder 

det problematisk, fordi man skal skiftes til at spille. 

Vi kunne godt bruge forstærkning med enkeltmedlemmer til visse projekter, men det er svært at 

gennemføre med faste medlemmer af andre ensembler. 

REPERTOIRE: 

Nogle mente at visse værker, fx Symphonie Fantastique, er for stor en mundfuld, andre påpegede 

at vi tidligere har spillet det værk med succes, og at vi ofte er bedre til de store ting (jf. Nielsens 4. 

symfoni) end de små såkaldt lette værker. 

Ny dansk musik savnes samt wienerklassikere som Mozart/Beethoven. Begge dele arbejdes der på 

for den kommende sæson. 

SAMKØRSEL: 

Jens opfordrede bilister til at melde ind, hvis de har plads til flere i bilen, når vi skal til 

orkesterprøve. Det kunne måske lokke nogle flere til fra København. 

 

5. Bestyrelsens valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen har valgt Eva Heltberg og Jens Risbo. 

 

6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 

Søren Nielsen og Flemming Olsen er udnævnt til seniorkonsulenter mht. repertoire og besætning 

og udtræder således af bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Anne Plum og Anne 

Fabricius. Genvalgt blev Verner Rasmussen, Ole Ramsing og Bente Boje Lykken. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Birgit Primdahl og Christian Blangstrup genvalgtes. 

 

8. Fastsættelse af årskontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte dette. 

 

9. Overrækkelse af vandrepokalen fra Estland + andre belønninger 

Med et par velvalgte ord overrakte formanden pokalen til Thea. 

Samtidig blev Gustaf Meldal belønnet for sit store arbejde som nodearkivar og Flemming Olsen for 

sit ligeledes store arbejde med strøgsætning. 

 

10. Eventuelt 

Allan: Der ønskes bedre disciplin i orkestret, når dirigenten slår af. 

Richard: Ønsker hjælp til udpakning og sammenpakning af lys, som opbevares i et skab på 

Dronninggårdskolen. 

Eva: Præsenterede plakater til den kommende koncert. De er igen udarbejdet af Louise Koch, og 

orkestret ser med glæde at samarbejdet fortsætter. 
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