Referat af den ordinære generalforsamling den 30. januar 2011 kl. 1330.
Der var 42 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Den efterfølgende Operagalla måtte
desværre aflyses, da Gert Henning Jensen var blevet syg.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Rud Werborg, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Nini Skovbro og Ole Godt Hansen.
3. Bestyrelsens Beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Frits Ole foreslog, at Esbjerg kom med i betragtning, når der skulle vælges forestillinger udenfor
København og omegn. Han var i øvrigt enig i bestyrelsens forslag om en tur til Hamburg.
Formanden erklærede sig enig Frits Oles forslag om Esbjerg.
Et medlem gjorde opmærksom på Malmö, hvortil formanden svarede, at man havde Malmö i tankerne.
Anni spurgte, om Oslo var helt ude. Formanden svarede, at det for tiden er tilfældet. Men at det da
kunne blive en mulighed på sigt.
Jytte spurgte, om Savonlinna i Finland kunne være en mulighed. Formanden svarede, at bestyrelsen
endnu ikke havde taget Savonlinna med som mulighed, men at det kunne tages op, hvis der viste sig
at være interesse for det.
Dirigenten talte varmt for Hvalsø bio, hvilket blev bakket op fra forsamlingen. Formanden nævnte i
den forbindelse, at vi har en rabatordning med Hvalsø Bio.
Birgit foreslog en tur til The Met i New York. Formanden gav udtryk for, at han mente det var en
god ide, men at det ville blive dyrt. Han foreslog, at man sendte en mail til Operaforeningen, hvis
man er interesseret.
Beretningen blev derefter godkendt med akklamation.
Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden.
4. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet.

Poul Erik gav udtryk for en aversion mod posten ”diverse” og spurgte, hvad den dækker over.
Revisoren oplyste, at han var helt tryg ved posten, der bl.a. indeholdt udgifter til vin, kontingent til
en operaforening, hjemmesiden m.v.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med akklamation.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 150,00 kr. pr. medlem og 50,00 kr. i indmeldelsesgebyr.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen forelagde en ændring af vedtægterne, der ville indebære, at foreningens formue i tilfælde af opløsning ville blive udbetalt til almen velgørende forening/institution i stedet for til medlemmerne.
Efter en diskussion om formuleringen af bestemmelsen, blev man enige man enige om at godkende
bestyrelsens oplæg og tekst.
7. Valg af bestyrelse
På valg var:
Kasserer Lis Algran
Bestyrelsesmedlem Jytte Petersen
Bestyrelsesmedlem Gert Jørgensen
Lis Algran ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelse Tove Bäcklund, som blev valgt.
Jytte Petersen og Gert Jørgensen blev genvalgt.
8. Valg af revisor
Jørgen Laursen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Søren spurgte, hvad der ville ske med de penge, man havde indbetalt til Operagalla.
Formanden svarede, at man ville forsøge at få Gert Henning Jensen til at komme på et senere tidspunkt. Hvis det ikke lykkes, vil pengene blive betalt tilbage.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede Lis Algran for lang og trofast tjeneste i foreningens bestyrelse og overrakte en
buket blomster.
Til sidst takkede formanden dirigenten for indsatsen.
31. januar 2011
Bjørn Skovbro
NB. Efterfølgende gennemgik formanden programmet for turen til Verona i august 2011. Der er på
nuværende tidspunkt 34 tilmeldte, men der en plads til flere. Ikke-medlemmer kan også komme
med, men de skal i så fald betale 200,00 kr. oven i prisen (kontingent + indmeldelsesgebyr).

