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Referat	af	ordinær	generalforsamling	
Musikaftenskolen	Frederiksberg	
Fredag d. 18. marts 2022 kl. 17:30-17:50 

 

Online via Zoom 
Til stede  
Esben Rune Hansen (formand) 
Pernille Frahm (bestyrelsesmedlem)  

Peter Grandt (suppleant) 
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 såfremt det bliver relevant 

2. Formandens beretning til godkendelse 
Esben fremlagde årsberetning 

”Aktiviteten i foråret 2021var præget af den igangværende COVID-19 pandemi. I forårssæsonen 
blev 163,4 ud af 188,4 planlagte lektioner aflyst som følge af nedlukninger på de 4 hold. Med hjælp 
fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, var 
det heldigvis muligt fortsat at aflønne underviserne for den aflyste undervisning samtidig med, at de 
aflyste lektioner kunne tilbagebetales til holdene. MUA-F fik således bevilliget en kompensation på i 
alt 52.984 kr. Kompensationen blev markant større end budgetteret, da nedlukningen varede i 
længere tid end forventet ved budgetteringen. Derudover accepterede Frederiksberg Kommune 
undtagelsesvist at løn for aflyst undervisning var tilskudsberettiget. Nogle hold holdte helt pause 
mens andre gennemførte undervisning indenfor de gældende retningslinjer. Det foregik bl.a. 
udendørs og online.I efteråret 2021 blev der gennemført 235,04 lektioner fordelt på 4 hold. 
Efterårssæsonen kunne heldigvis gennemføres uden coronanedlukninger indtil d. 19. december 
2021, hvor alle aftenskoler blev nedlukket.” 
 
Bestyrelsens beretning godkendes 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse 
Rasmus gennemgik regnskabet for 2021, som viste at, vi kom igennem året med et overskud på 
23.179  kr.. Egenkapitalen er dermed ultimo 2021 på 22.195 kr. Egenkapitalen er for første gang i 

Musikaftenskolen Frederiksberg historie nu positiv, hvilket gør os i stand til at tilbagebetale lånet til 
Musikaftenskolen København. Resultatet er 10.889 kr. over budget, hvilket i høj grad skyldes både 

Slots- og Kulturstyrelsens corona-kompensation, samt Frederiksbergs Kommunes velvilje til at lade 
os beholde tilskuddet for de perioder, der har været præget af nedlukning pga. COVID-19 

Regnskabet for 2021 godkendes 

4. Bestyrelsens handlingsplan for 2022 til godkendelse 

”Vi skal have have genvundet vores fødder og stabilitet efter en omskiftelig tid med nedlukninger 
som følge af COVID-19. Derudover er vi altid i at rekruttere flere kor i Musikaftenskolen, da det på 
sigt vil styrke vores økonomi grundet et større kommunalt tilskud. På sigt vil bestyrelsen også 
undersøge en eventuel sammenlægning med Musikaftenskolen København ” 

Bestyrelsens handlingsplan for 2022 godkendes 
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5. Indkomne forslag 

Ingen forslag er modtaget 

6. Forelæggelse af budget for 2022 til godkendelse  

Rasmus gennemgik udkast til budget for 2022. I det fremlagte budgetforslag fremgik det, at 
lektionsprisen holdes på 290 kr. i hele 2022. Derudover er der afsat en lederbonus for 

coronahåndtering på 2.000 kr. 

Ift. det udarbejdede budget er der siden udsendelsen af bilagene kommet en rettelse ift. tilskuddet fra 

Frederiksberg kommune: 
Lærer- og lederløn: 45.031 kr.      |     Debat: 5.003 kr.  |     PEA-tilskud: 3.000 kr.     | 
 
Størrelsen på debat og PEA-tilskud har ikke indflydelse på resultatet. Således er det forskellen på 

4.169 kr. i tilskuddet til lærer- og lederløn der kommer til at reducer resultatet. Ændringen betyder 
således at vi budgetterer med et overskud på 2.366,70 (rettet fra 6.535,70 kr.) for 2022. Derved 

bliver egenkapitalen ultimo 2022 på 24.531,70 kr. (rettet fra 28.730,70 kr.), hvilket stadig er et 
passende niveau. 
 
Budget for 2022 godkendes 

7. Valg til bestyrelsen 

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg 
Jens Mortensen – genopstillede (in absentia) og blev genvalgt for 2 år 

Pernille Frahm - genopstillede og blev genvalgt for 2 år 
Esben Rune Hansen, formand genopstillede og blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsen består derfor fremover af følgende 

• Esben Rune Hansen, formand – uden kor 

• Henrik Borre Larsen – Blaagaard Kammerkor 

• Peter Villumsen – KorNucopia 

• Jens Mortensen – Terpsichore 
• Pernille Frahm – uden kor 

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 
Intet under dette punkt 

 

 
 
 

 
Referent 

Rasmus Hollerup 
Leder, Musikaftenskolen 

 
 

 
Dirigent 

Esben Rune Hansen 
Formand, Musikaftensko


