
                                                                              

Referat af generalforsamling i 

Solgårdens Musikalske Venner 

den 18. marts 2018 kl. 14.30 i Caféen på Solgården 

 

Fremmødte: Tommy  Wedel (formand), Jacob Lützen (næstformand) Tage Ravn 
                     (kasserer),  Arne Sivertsen (medlem), Agnete Friis (sekretær) 
                     Ebba Ravn, (suppleant) Lene Fossum (suppleant) 
 
Fraværende: Hanne Isabell Pedersen (suppleant). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Eventuelt. 

 

Pkt. 1:  

Formanden, Tommy Wedel, åbnede mødet med at byde alle de fremmødte velkommen og 
takkede dem for deres støtte og interesse i foreningen. 

Derefter blev Per ”Pisk” enstemmigt valgt som dirigent.  

Per takkede for valget og gik herefter over til dagsordenen. 

Første punkt var valg af referent, som blev foreningens sekretær, Agnete, samt valg af 

to stemmetællere. Inge Böhm fra Caféen, samt Jette meldte sig. 

Per Pisk konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Pkt 2:      

Tommy lagde for med at præsentere bestyrelsens medlemmer, hvorefter han gik over til 
”formandens beretning”. 

På foreningens vegne takkede Tommy for den store og positive modtagelse, foreningen 
har fået. 



Foreningen blev stiftet den 2. marts 2017 og der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder i 
2017. 

Efter en hård opstart, specielt m.h.t. oprettelse af bankforbindelse samt Mobile Pay, 
lykkedes det hurtigt af skaffe midler, kr. 10.000 fra Storck Fonden, til at vi kunne afholde 
det første arrangement den 28. maj sidste år. Herudover modtog foreningen 5.000 kr. fra 
LTK’s akutpulje til opstart med hjemmeside, brochurer m.m.  

Der har i alt været afholdt 10 arrangementer indtil nu, samt tre ekstrakoncerter: 
”Pavarotti” de12. juni 17, Nytårskoncert den 8. januar, samt Taarbæk Fiskernes ”Brage 
kor” den 11. marts. 
 
Herudover blev der afholdt en stor støttekoncert i Sorgenfri Kirke den 26. nov. med over 
250 gæster. Takket være solisternes meget favorable honorar (2 optrådte gratis) gav 
koncerten et stort overskud på ca. 24.000  kr jfr. regnskabet. 
 
Fremtidsvisionerne er: 
- fortsat at afholde et musikarrangement den sidste søndag i måneden, samt evt. 4          
  ekstrakoncerter i løbet af året. Den første er med André Rieu på storskærm i cafeen. 
  samt 
-afholdelse af ny støttekoncert, måske januar 2019. 
 
For at forbedre musikoplevelsen i Solgårdens Café har foreningen indkøbt et musikanlæg, 
doneret af Lions Club Virum. 
 
Formanden sluttede med en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen samt til alle de 
fremmødte. 
 
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, hvorefter den blev godkendt. 
                                 

Pkt 3: 

Kasserer, Tage Rav, fremlagde regnskabet. 

Det revisorgodkendte og - påtegnede regnskab blev uddelt til de fremmødte. 

Tage redegjorde for de modtagne fondsmidler, bl.a. 25.000 kr fra Johs. Fog Fonden, 

samt 25.000 kr. fra LTK’s § 18 midler, som først er blevet udbetalt i januar 2018. 

Herudover er der pr. 31. dec. 17 modtaget støtteindbetalinger på 10.099,25 kr. 

Der er pr. dags dato omkring 100 medlemmer.  

Pr. 31. dec. 17 var indestående i banken på Kr. 42.948,13 samt kassebeholdning på kr. 
5.288,15. 

En af de fremmødte foreslog, at der blev indkøbt nye ”sparegrise”, hvor pengene 
ikke falder ud. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen. 
 

Der var ikke andre spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt 

Ekstra pkt 3a.  

Budget for 2018 blev omdelt og godkendt. 



 

Pkt. 4. 

Det blev endvidere besluttet, at det årlige støttekontingent på kr. 150 fortsætter uændret, 
da foreningens økonomi ser ”fornuftig” ud. 

             

Pkt 5  

Tommy gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, bl.a. 

§4 præcisering af valg til bestyrelsen: 

      Formand og menigt medlem vælges i ulige år 
    Næstformand, kasserer og sekretær vælges i lige år. 
    Suppleanter samt revisor vælges hvert år 
 
§ 7 indkaldelse til generalforsamlingen sker med 2 ugers varsel: 
      via ”Husposten”, opslag på Solgården samt ved søndagsarrangementet 
      og på foreningens hjemmeside. 
 
Enkelte blandt de fremmødte ville gerne, at det også blev pr. mails. 
Dette punkt blev sat til afstemning med kun 3 for, hvorefter bestyrelsens forslag blev 
vedtaget. 
 
Efterfølgende bliver referatet ligeledes offentliggjort på foreningens hjemmeside. 
Nogle af deltagerne efterlyste en ”pop up” funktion med besked om nyt. 
Bestyrelsen ydersøger nærmere om og hvordan dette er muligt. 
 
               

Pkt. 6: 

Næstformand, kasserer, sekretær, suppleanter samt revisor modtager alle gerne genvalg. 
hvorefter valget gik i gang med følgende resultat: 
 
Næstformand:         Jacob Lützen 
Kasserer:                 Tage Ravn  
Sekretær:                 Agnete Friis  
Første suppleanter: Ebba Ravn. 
Anden suppleant:    Hanne Isabella  
Tredje suppleant:    Lene Fossum 
Revisor:                   Kaare Lausten 
                
 
Pkt.7:   Eventuelt. 

Der var stor spørgelyst og deltagelse blandt de fremmødte. 

Inge fra Caféen påpegede vigtigheden af at overholde det tilladte maks. antal ved arrange- 
menterne.  
 
Dette er taget til efterretning og bestyrelsen undersøger med områdeleder, Kirsten 
Espenheim, hvor mange Brandmyndighederne tillader. 



 
Emnet blev livligt debatteret, idet der var stor enighed om, at Solgårdens beboere 
skulle have fortrinsret til koncerterne.  
 
Bestyrelsen vil se på muligheden for at imødekomme Solgårdens beboere, som ofte 
først kan være der lige omkring starttidspunktet, evt. med forudreservering af pladser fra 
afdelingerne. 
 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der kunne være et problem m.h.t. stemmeberet- 
tigelsen, hvis nogle fremmødte ikke havde indbetalt støttehonorar. Bestyrelsen lovede at 
få bedre styr på dette til næste generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen sørger for at Mobile Pay nummeret 41 121 oplyses i Husposten. 
Tage gjorde opmærksom på, at nummeret er anderledes end for privatpersoner. 
 
Der kom flere forslag til underholdning, f.eks. Visens Venner i Roskilde, Hedehusene 
samt en guitarist, som bestyrelsen har noteret sig. 
 
Flere spurgte til tidspunkt for fornyelse af medlemskab, og bestyrelsen kunne oplyse, 
at det gælder for et år fra indbetalingsdatoen, samt at man ikke udsender opkrævning til 
medlemmerne, men at de selv er velkomne til at indbetale på ny efter et år. 
 
Formanden takkede for de mange gode forslag, som er taget til efterretning og lovede at 
arbejde på løsninger på de fremkomne problematikker. 
 
Dirigenten lukkede mødet og generalforsamlingen sluttede kl. 16.09. 
 
 
 
 
Solgården, den 18. marts 2018 
 
 
 
--------------------------------------------------                             -------------------------------------- 
           Tommy Wedel – formand                                             Per ”Pisk” – dirigent  
 


