
Skagen Musik- og Teaterforening 

Den årlige generalforsamling a/oldtes den 20. april kl. 19.30 i Kappelborgs uds=llingssal på 
2. etage (over biblioteket).  

Fremmøde: 8 ud af 51 kon=ngentbetalende medlemmer 

Dagsorden og referat af de enkelte punkter: 
  

1. Valg af dirigent. 
Ib Schjerlund blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var reKdigt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning ;l godkendelse. 
Formanden aflagde følgende beretning på vegne af bestyrelsen: 

”Den afsluOede sæson 2021 bød på en perlerække af store navne og fantas=ske koncerter. 
Vi lagde ud med Hans Sydows ”Skagenssymfoni”. D 22/5. En koncertrække som blev =l i et 
prak=sk samarbejde med Skagen venner. Værket bestod af en lydinstalla=on som spillede 
hver dag i 3 dage i Klitgårdens atelier. En række satser, udformet som lydcollager med temaer 
fra skagenskomponisterne: Nielsen, Børresen, Alfven og Grieg,  samt med lyde fra Skagen, 
hav og fugle. Koncerten foregik udenfor Klitgårdens atelier, med havet og mågerne som 
kulisse. Hans Sydow fortalte om musikken inden koncerten og det talstærke publikum kunne 
nyde musikken, naturen og champagne. Et godt mix. 

Endnu engang gæstede Dissing drengene og Las os og gav os vilde børne- og voksenhistorier. 
De var her =rsdag d. 20.juli. Denne gang gav de os et herligt mix af egne og andres danske 
tekster. 

En af Danmarks store virtuoser, pianisten Katrine Gislinge gav koncert i kirken den 5. august. 
Denne gang ville vi prøve et sent koncert =dspunkt. Nemlig med koncertstart kl. 21.00. Der 
var en fantas=sk stemning i kirken med det smukke a^enlys strømmende ind ad 
vestvinduerne. Katrine spillede Schubert, Rachmaninow og Bent Sørensen. Et stort møde 
med en stor musiker. 

BlokfløjtekvarteOen, “In Consort” var her den 5. september. Fire virtuose blokfløjtespillere, 
som fremførte helt nykomponeret musik samt renæssance- og barokmusik. Sådan en kvartet 
lyder fantas=sk. Klangen og samspillet ligger meget langt fra det de fleste associerer ved 
blokfløjtemusik, godt hjulpet på vej af deres barndoms skole blokfløjte=mer. Her var det høj 
klasse og god underholdning. Synd at ikke så mange fandt vej =l koncerten.  

Som indledning på Skagen kammermusik fes=val havde Skagen Musik og teaterforening den 
20/10 i samarbejde med Mariager kammermusikforening fået Andreas Brantelid herop. 
Brantelid er en af Nordens største cellister. Og hvilken koncert. Det var storslået.  

Sæsonen afsluOedes med Duo Damgaard-Gryesten, violin og klaver. To unge musikere, som 
allerede nu har en stor karriere. Det blev en fremragende koncert, men desværre for et alt 
for lille publikum. 



Vi har afviklet en enkelt teatertur i den sidste sæson. Vi var i Hjørring og se Vendsyssel 
teaters opsætning af Romeo og Julie. Det var en flot og gribende opsætning. Mange unge 
nye talenter var at finde på scenen.  Som sædvanlig kunne vi tage toget =l og fra 
fores=llingen. Vi havde således nogle hyggelige =mer som en ekstra bonus, der omkransede 
fores=llingen. 

Bestyrelsen i arbejde 
På bestyrelsens møder har vi arbejdet meget med at =lreOelægge og afvikle sæsonens 
koncerter, med hvad det indebærer af a^aler, kontrakter, programmer, annoncer, omtale osv. 
DeOe arbejde fordeles fint mellem bestyrelsens medlemmer og alle tager en tørn. 

Derudover har især Vibeke Mose med hjælp af sin mand Jens Allan Mose arbejdet med 
hjemmesiden og vores Facebook profil. Her skal det nævnes, at der har været 12.000 inde på 
hjemmesiden det sidste år 

Vi har snakket meget om et muligt billetsystem. Og arbejder stadig på den rig=ge løsning for 
vores lille forening.  
Som I vil høre senere på dagsordenen, arbejder vi på at få moderniseret vore vedtægter. 
Niels Bünemann og Vibeke Mose vil senere sæOe jer ind i de små justeringer, vi har fundet 
det fornu^igt at foretage. 
Vore medlemslister har trængt =l en revision, og det er løbende blevet foretaget i deOe år 
med hjælp fra alle bestyrelsesmedlemmer. 
Vores kasserer Niels Bünemann har arbejdet målreOet for at få foreningens økonomi ind i en 
god gænge.  
Vi har talt en del om hvordan vi får flere medlemmer. Vi hverver koncertgængere når vi har 
koncerter. Erfaringen siger at mund =l mund-metoden er den bedste, så vi spørger alle vore 
medlemmer om de vil se sig om blandt venner og bekendte og opfordre interesserede =l at 
melde sig ind i foreningen. 
Der udsendes nyhedsbreve =l alle medlemmer, og vi arbejder løbende på at gøre dem så 
gode som mulige.  
Vi har besluOet at der ved koncerternes nachspiel, hvor vi bespiser musikerne, inden de 
kører sydover eller går på hotellet, er egenbetaling for de medspisende 
bestyrelsesmedlemmer.  
Vi har fornyet vores kontrakt med Skagen kirke omkring a/oldelse af koncerter. Foreningen 
har således de kommende 5 sæsoner mulighed for at a/olde op =l 5 koncerter i Skagen 
Kirke, uden at skulle betale for leje af kirken. Vi fik denne mulighed som en delbetaling af det 
flygel som foreningen solgte =l Skagen kirke for 5 år siden. Vi har nu genforhandlet 
kontrakten på de samme vilkår. 
Vi har i det forløbne år ha^ møder med forskellige samarbejdspartnere. 
Lars Ilum på Kappelborg. Her har vi bl.a. fået en fin a^ale i hus om at foreningens 
medlemmer =lbydes billeOer =l medlemspris =l teaterfores=llinger. 
Vi har indgået a^ale med Kirsten Lind på Grenen Galleri (Grenens Kunstmuseum) om at 
a/olde en koncert derude i den nye sæson. 
Vi har ha^ møde med Skagens Venner, for at høre om de to foreninger kunne bruge 
hinanden. 
Måske udmønter det sig =l nogle gode ini=a=ver fremover. Men lige nu ligger det helt s=lle.  



Vi har søgt landsdels og na=onale fonde =l støOe for vore koncerter. Vi er enige om at vi skal 
søge lokalt også. 
Mads Peter Neumann arbejder på en teatertur for medlemmerne i e^eråret. I vil høre 
nærmere. 
Vi har allerede været i Hjørring og se Vendsyssel Teaters opsætning af Onkel Vanja. Det var d. 
12. marts. 
Den kommende sæson byder på en række spændende koncerter.  
Barbershop kvarteOen HusAar allerede på fredag den 22. april i Skagen Kirke. 
Pierre Dørge og hans ”New jungle Orchestra” i Skagen Kirke 12 juli. Fusionsmusik i 
verdensklasse. 
Michala Petri og Lars Hannibal i Skagen Kirken den 26. juli.  
Guitaristen Kaare Norge på Grenens Kunstmuseum den 13. august. 
Det ny Kammerkor søndag den 18. december i Skagen Kirke 
En god sæson, som vi er stolte af at præsentere, og som vi håber vore medlemmer vil tage 
godt imod. 
Til slut skal der herfra lyde en tak =l den hårdt arbejdende bestyrelse. Tak for jeres 
dedikerede indsats for at lave spændende koncerter i den klassiske genre i Skagen.” 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Regnskab ;l godkendelse og fastlæggelse af budget for det følgende 
regnskabsår, herunder billetpriser ;l foreningens arrangementer. 

Kassereren fremlagde revideret regnskab for 2021 og budget for 2022. Regnskabet udviste et 
underskud på 16.000 kr., hvilket var u=lfredss=llende, da der var budgeOeret med et 
balanceret resultat for 2021. Imidler=d var det stadig en klar forbedring i forhold =l et tre 
gange så stort underskud i 2020. Årsagen =l underskuddet skal findes i svigtende indtægter 
på posterne  kon=ngent- og billet-indtægter. Publikumstallet =l vore koncerter var væsentligt 
lavere end forventet. Det skyldtes formentlig e^erdønningerne af corona-krisen. På 
udgi^ssiden var tallene i det store hele som budgeOeret.  
For 2022 budgeOeres der nu med et lille overskud. Det forudsæOer en betydelig fremgang i 
både billet- og kon=ngent-indtægter. På nuværende =dspunkt ligger vi allerede over 2021 for 
så vidt angår kon=ngenter, og når koncertsæsonen går i gang, kan vi regne med =lgang af 
flere medlemmer.  
Bestyrelsen foreslår uændret kon=ngent på 150 kr. pr. år, samt uændrede billetpriser, 100 kr. 
for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer. 
Regnskab, budget, kon=ngent og billetpriser blev enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter jfr. § 6 
Rikke Kursch, Jens Kris=an Banke og Lene Neumann var på valg. De var alle tre villige =l 
genvalg og blev valgt uden modkandidater for en ny treårig periode. 
Valg af suppleanter: MeOe Hust blev genvalgt som suppleant for et år. Ib Schjerlund blev 
nyvalgt som suppleant for et år. 
  
5. Indkomne forslag fra:  
a. bestyrelsen: Bestyrelsen havde i indkaldelsen =l generalforsamlingen medsendt forslag om 
vedtægtsændring. Der var på generalforsamlingen ikke fremmødt halvdelen af alle 



medlemmer. Generalforsamlingen er derfor ikke beslutningsdyg=g. Dirigenten besluOede at 
udskyde behandlingen af vedtægtsændringen =l den ekstraordinære generalforsamling. 

b. medlemmer: ingen forslag indkommet. 

6. Eventuelt 
Det blev påpeget, at der er et formaOerings-problem, når man vil udskrive nyhedsbreve fra 
foreningen. Kassereren oplyste, at problemet kan omgås ved at man bruger 
udskri^sfunk=onen i mailprogrammet i stedet for at trykke Ctrl-P, men lovede sam=dig at se 
på muligheden for forbedringer.  
Vibeke nævnte, at PA-anlægget fra foreningen Klitgaardens Venner nu har været deponeret 
på Daphnesvej 5 i et år. Der foreligger en a^ale om, at anlægget overdrages =l Kappelborg.  

Dirigenten hævede mødet. 

Dere^er bød formanden velkommen =l den ekstraordinære generalforsamling, som var 
indkaldt i =lfælde af, at den ordinære generalforsamling skulle være ude af stand =l at 
besluOe en vedtægtsændring.  

1. Valg af dirigent 
Ib Schjerlund blev valgt som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling 

2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring. 
Kassereren orienterede om baggrunden for, at bestyrelsen ønskede at modernisere 
vedtægterne. Det vig=gste punkt var, at den vedtægtsbestemte generalforsamlingsdagsorden 
skulle sikre, at der hvert år bliver valgt en revisor. De øvrige ændringer udgør en 
modernisering, som gør det muligt for foreningen at arbejde med indkaldelser via e-post og 
arkivering af referater m.v. i elektronisk form.  

Vedtægtsændringerne blev vedtaget i deres helhed og bekendtgøres snarest på foreningens 
hjemmeside.  

3. Eventuelt 
I forbindelse med behandlingen af vedtægtsændringen blev det bemærket, at der på deOe 
års generalforsamling ikke blev valgt en ny revisor, og det blev konkluderet, at Arne 
Ehrenreichs mandat som revisor derfor fortsat gælder frem =l næste generalforsamling. 


