
                                                      
 
 
   

 
 
Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Musikaftenskolen. 
 
 
Tid:  Fredag d. 15. marts 2019, kl. 18.30.  
Sted: Hos Esben Rune Hansen, Haderslevgade 27, 2.tv., 1671 Kbh. V  
 
 
Tilstede: 
Esben Rune Hansen (Københavns Kantatekor), Eri Lind (Københavns Kantatekor),  
Troy Ferguson (koret Aventura), Henriette Orholm (Tourdion), Peter Christensen & 
Jørgen Rasmussen (Fejltrin), Alice Gielfeldt & Rasmus Hollerup (ØreVOX) samt 
Minna Riis (aftenskoleleder). 
Afbud fra Camilla Kornbeck & Henrik Borre Larsen (bestyrelsen) 
 
 
Kl. 18.30 indledtes generalforsamlingen (dagsorden ifølge vedtægterne - se www.mua.dk) 
 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeoptæller:  
Ordstyrer blev Esben, referent Minna - stemmeoptæller vælges, hvis/når aktuelt. 
Esben konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. foreningens  
vedtægter ved indkaldelse pr. mail dateret 16. januar & 1. marts 2019. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.  
Formand Esben aflagde en kort beretning og fortalte, at der i 2018, dvs. forårs- og 
efterårssemester 2018, er afviklet i alt 2.485 lektioner på vore 45 musikhold samt 8  
småhold (instrumentalhold). Der har ikke været afholdt debatarrangementer i 2018. 
2 nye kor i Musikaftenskolen: Campuskoret (tidl. TAP-koret) og det nystartede  
Copenhagen Barbershop Chorus. ”Det Lille Kor” kom med igen E 2018 efter et 
semesters pause. 
De seneste måneder har der været fokus på at finde en ny leder, da Minna har valgt 
at slutte som leder sommeren 2019 efter 10 år. Ny leder er Rasmus Hollerup med 
start 1. august 2019.  

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Minna. 

Revisionsprotokollatet bekræfter, at regnskabet er retvisende, og at antal undervisnings- 
lektioner og udbetalte lærerlønninger m.v. er afstemt, som krævet af Københavns 
Kommune. Deltagerbetalingen er i alt kr. 718.885 baseret på lektionspriser kr. 270/250. 
Tilskud fra Københavns Kommune for 2018 er kr. 296.427 (ingen tilbagebetaling af 
tilskud for 2018, da lektionsantal er OK). Lærer- og lederløn beløber sig til i alt   
kr. 969.252. Regnskabet viser et overskud på kr. 3.316, hvilket er lidt mindre end 
budgetteret. Egenkapital pr. 31. december 2018 udgør nu kr. 49.757.  
Spørgsmål vedr. revision. Kbh. Kommune kræver en registeret revisor, hvis tilskud er mere 
end kr. 200.000. Revisoren skal foretage stikprøvekontrol af al dokumentation, der er basis 
for regnskabstallene. Det er en stor post på foreningens regnskab; dog er der for 2018 betalt 
et lidt mindre beløb en tidligere: kr. 25.000. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Bestyrelsens handlingsplan for 2019 – Musikaftenskolens målsætning er at arbejde på at 
fastholde samme aktivitetsniveau som i 2018 samt at have mulighed for også at optage nye 
kor. Bestyrelsen vil arbejde på at finde frem til en nem måde, hvor man kan sende f.eks. 
deltagerlister i krypteret form, således at vore hold/kor kan overholde GDPR-reglerne. 
 



                                                      
 
 
   

5. Indkomne forslag – ingen forslag er modtaget af formand eller leder. 
 

6. Forelæggelse af budget for 2019 til godkendelse.  
Budgettet er baseret på uændrede lektionspriser i forhold til 2018, henholdsvis kr. 270 og 
250 pr. lektion. Tilskud fra Københavns Kommune er Kr. 293.300 (lidt mindre end for 
2018). Budgettet er baseret på 2.700 lektioner (lidt højere end 2018) og viser et anslået 
overskud på ca. kr. 10.000. I princippet skal foreningens regnskab blot balancere, men det er 
vigtigt med et overskud for at kunne opretholde den nødvendige egenkapital, så det bliver 
muligt at tage nye hold/kor ind, selv om tilskud er baseret på regnskabstal fra 2 år tidligere.  
Budgettet blev godkendt. 
 

7. Valg til bestyrelsen. 
 

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 
 
Eri Lind - blev genvalgt for 2 år 
Henrik Borre Larsen – blev genvalgt for 2 år (in absentia) 
 
Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem: 
Alice Gielfeldt (koret ØreVOX), der blev valgt for 2 år. 
(Camilla Kornbeck ønskede ikke genvalg efter 5 år i bestyrelsen). 
 
Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: 

 
Esben Rune Hansen (formand) 
Eri Lind 
Henrik Borre Larsen 
Troy Ferguson 
Alice Gielfeldt. 

 
8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen. 

Henriette Orholm blev genvalgt for 1 år. 
 

9. Valg af revisor - GBH Revision & Rådgivning (v. Lars Schmidt) blev genvalgt.  
 
10. Eventuelt.  

Der blev talt om DOFs Musikpulje, hvor der kan søges om tilskud til koncerter og CD-
indspilninger, maks. kr. 5.000 pr. kor pr. år. Musikaftenskolen søger på vegne af korene. 
10% af kommunalt tilskud afsættes til debatarrangementer iflg. Folkeoplysningsloven. Det 
er her meget vigtigt, at der finder en reel debat sted mellem deltagerne i arrangementet. 
Info herom kan ses på www.mua.dk. Mere detaljeret info fra Kbh. Kommune sendes til  
Fejtrins repræsentanter af leder efter ønske. 
 

 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden ca. kl. 19.30 
 
 
 
 
________________                          _______________________         
Referent Minna Riis    Dirigent Esben Rune Hansen             
 
 
 
03.04.2019                      


