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Referat af ordinær generalforsamling 
Musikaftenskolen Frederiksberg 
Fredag d. 12. marts 2021 kl. 18:00-18:30 

Online via Zoom 
 
Til stede  
Esben Rune Hansen (formand) – Københavns Kantatekor 
Henrik Borre Larsen (bestyrelsesmedlem) – Blaagaard Kammerkor 
Eri Lind (bestyrelsesmedlem) – Københavns Kantatekor 
Jens Mortensen (bestyrelsesmedlem) – Terpsichore 
Christian Tophøj Buur (korleder)  – ØreVOX 
Peter Villumsen (sanger) – KorNucopia 
Rasmus Hollerup – aftenskoleleder 
 
 
DAGSORDEN ifølge vedtægterne - se www.mua.dk 

 
1. Valg af følgende 

a. Ordstyrer - Esben 
b. Referent - Rasmus 
c. Stemmeoptæller (1-2 personer) – vælges hvis der opstår en afstemning 

  
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formand Esben aflagde beretning:  
 
”2020 har været et hårdt år for vores hold. Nogle har måttet holde pause og mange hold har 
mistet medlemmer.  På trods af diverse nedlukninger er MUA dog økonomisk set kommet godt 
igennem 2020. Takket være Kulturministeriets hjælpepakker har vi kunnet fortsætte med 
aflønning af både undervisere og leder, samtidig med, at holdene har fået lektionsbetaling for 
corona-aflyst undervisning retur. Da vi kun har fået dækket 90 % af tabt deltagerbetaling, var vi 
nødsaget til at hæve lektionsbetalingen fra 280 kr./lektion i foråret til 290 kr./lektion i efteråret.  
 
I 2020, dvs. forårs- og efterårssæson 2020, er der afviklet i alt 369,5 lektioner på vores 6almene 
hold. Corona-restriktionerne har betydet, at vi har måttet aflyse 122 lektioner. Der har ikke 
været undervisning på instrumentalhold. Der har ikke været afholdt debatarrangementer i 
2020” 
 
Bestyrelsens beretning er godkendt 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse (se bilag side 3-24) 

Deltagerbetalingen var i alt kr. 70.915 baseret på en lektionspris på henholdsvis 280 kr. for 
foråret og 290 kr. for efteråret. Tilskud til løn fra Frederiksberg Kommune for 2020 er kr. 
39.000. Lærer- og lederløn beløber sig til i alt kr. 130.539 kr.. Vi har modtaget 32.238 kr. fra 
Slots- og Kulturstyrelsen i kompensation for tabt deltagerbetaling i forbindelse med corona-
restriktioner.  

Samlet har vores indtægt været 157.556 kr. og vores omkostninger 147.961 kr. hvilket giver et 
overskud på 9.595 kr. Egenkapital pr. 31. december 2020 udgør nu -12.985 kr.  

Regnskabet er godkendt 
  

https://www.mua.dk/om-musikaftenskolen/vedtaegter/
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4. Bestyrelsens handlingsplan for 2020 til godkendelse 

Formand Esben fremlagde bestyrelsens handlingsplan.  
”Vi skal godt igennem corona og søger hjælpepakker, så vi kan aflønne underviserne uden at 
korene skal betale for de aflyste lektioner. Derudover vil Rasmus løbende videreformidle 
retningslinjer ud til korene baseret på Dansk Oplysnings Forbunds anbefalinger.” 
 
Handlingsplanen er godkendt 
 

5. Indkomne forslag 
Ingen forslag er modtaget 
 

6. Forelæggelse af budget for 2020 til godkendelse 
Vi fastholder en lektionspris på 290 kr. pr. lektion for almene hold 
Budgetteret overskud: 12.290 kr. 
 
Budgettet er godkendt 
 

7. Valg til bestyrelsen 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 
Henrik Borre Larsen (genopstillede og blev genvalgt for 2 år)  
Eri Lind (ønskede ikke genvalg efter 10 år i bestyrelsen – tak for indsatsen!) 
 
Peter Villumsen stillede op til bestyrelsen, og blev valgt for 2 år  
 
Bestyrelsen består derfor fremover af følgende 

• Esben Rune Hansen, formand – Københavns Kantatekor 
• Henrik Borre Larsen – Blaagaard Kammerkor 
• Peter Villumsen – KorNucopia 
• Jens Mortensen – Terpsichore 
• Pernille Frahm – ØreVOX 

 
8. Valg af suppleant(-er) til bestyrelsen  

Peter Grandt blev genvalgt for 1 år. 
 

9. Valg af revisor  
Alice Flinthøj blev genvalgt som revisor (in absentia) 

 
10. Eventuelt 

Der blev spurgt til debatpuljen 
• Forslag til debatarrangementer sendes til leder@mua.dk senest d. 1. juni 
• Læs mere om debatarrangementer og forudsætninger for tilskud her: 

https://www.mua.dk/til-eksisterende-hold/tilskudsmuligheder/ 
 
 
 

 
 

Referent 
Rasmus Hollerup 

Leder, Musikaftenskolen 
 
 

 
Dirigent 

Esben Rune Hansen 
Formand, Musikaftenskolen

mailto:leder@mua.dk
https://www.mua.dk/til-eksisterende-hold/tilskudsmuligheder/

