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27. august 2021 
 
 

Referat fra Livgardens Musikkorps Venners generalforsamling mandag 
den 23. august 2021 kl. 19.00 afholdt i Stærekassen. 

 
Generalforsamlingen blev indledt med musik af Thomas Lund Jensen, Jeppe Tom 
Petersen og Kirsten Thomsen fra musikkorpsets musikkorps, der spillede de to 
første satser af Crusells Duet nr. 2 i d-mol, samt Barcarole fra “Hoffmanns 
Eventyr” af Offenbach. Sidstnævnte blev spillet på sav med 
klaverakkompagnement. 
 
Efter dette musikindslag blev foreningens hæderspris med en uddybende 
begrundelse uddelt til Thomas Lund Jensen. 
 
Formanden Erik Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen. 

Referat: 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Eric Enstrøm som dirigent, da der ikke var nogen andre 
forslag, blev Eric Enstrøm valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig og gav herefter ordet til formanden Erk Rasmussen for 
bestyrelsens beretning. 
 
2. Beretning 
Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at foreningen på grund af 
Coronapamdemien ikke havde afholdt generalforsamling i 2 år. I den forgangne 
periode var et af bestyrelsens medlemmer – Svend Bjerre Christensen – dd, og 
formanden bad generalforsamlingen rejse sig og udtale et ”ære være hans 
minde”. 
I den forgangne periode har foreningen haft nytårsarrangement i januar 2020 
med musik af musikkorpset. I februar 2020 var der en kammerkoncert, hvorefter 
landet blev lukket på grund af Coronapandemien. I maj 2021 blev der gennemført 
en koncert for medlemmerne for at forsøge, om det var muligt at lave koncerter 
under de da gældende restriktioner. Det blev alene ved denne koncert, da 
restriktionerne igen blev strammet. Indtil nu har kommunikationen med 
medlemmerne alene være via medlemsbladene. Det er en glæde for bestyrelsen, 
at restriktionerne nu er lempet så meget, at det igen er muligt at afholde møder 
og koncerter. De kommende koncerter kan man læse mere om i det nyligt 
udsendte medlemsblad og her skal man særligt være opmærksom på den 
kommende ”Rosenborgkoncert”. 
Foreningen har pt 542 medlemmer. 



 

 

Formanden nævnte også problemet med, at musikkorpsets lejemål i Stærekassen 
ikke kan forlænges, og at der arbejdes intenst med at finde en løsning. 
Formanden oplyste, at bestyrelsesmedlem Henning Kraiberg Knudsen, der er 
sekretær og hjælpekorpskoordinator, ikke genopstiller til bestyrelsen. Bestyrelsen 
takker ham for arbejdet og kunne ved denne lejlighed udnævne ham til 
æresmedlem af foreningen. 
Formanden takkede for ordet og dirigenten kunne konstatere, at der ikke var 
bemærkninger til beretningen. Den blev godkendt med akklamation. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Dirigenten gav ordet til kassereren, der kunne oplyse, at der havde været 
kontingentindbetaling på ca. 70.000 kr. og faste udgifter til arrangementer mv. for 
ca. 28.000 kr., hvilket gav et overskud på ca. 41.000 kr. for regnskabsåret 2020 – 
2021. Kassebeholdningen pr. 31. maj 2021 var på 105.000 kr. Bestyrelsen havde 
besluttet, at da der ikke havde være nogen udgiftskrævende aktivitet i det 
forgangne år, at reducere kontingentet for de nuværende medlemmer til 50,- kr. 
Nye medlemmer, der melder sig ind efter 1. juni 2021 betaler normalt kontingent 
på. 125.- kr. 
Kassereren oplyste, at Kirsten Nielsen havde assisteret som bogholder i 
samarbejde med kassereren. 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, så det blev godkendt. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag til behandling. 
 
5. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 
Kassereren forelagde budgettet, og nævnte, at det udviste et overskud på 14.000 
kr. Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 125,- for forenings året 
2022/23. Forslaget på kr. 125,- blev vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelse 
I foreningens vedtægter står der, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, der 
vælges for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. 
Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, skal der ved denne 
generalforsamling vælges ordinært 4 medlemmer for 2 år og ekstraordinært 3 
medlemmer for 1 år. På valg ordinært er: Erik Rasmussen, Anne Marie Brammer 
og Henrik Olsen, der alle er villige til genvalg og et medlem efter afdøde Svend 



 

 

Bjerre Christensen. Kirsten Nielsen meldte sig som kandidat. Der var ikke andre 
kandidater, så disse 4 blev valgt for 2 år. 
Der skulle så vælges 3 medlemmer for 1 år. På valg var Anette Hjuler og Carsten 
Schmidt Nielsen, der begge var villige til genvalg og en vakant efter Henning 
Kraiberg Knudsen, der ikke genopstiller. Ulla Elmquist  meldte sig som kandidat, 
og da der ikke var andre forslag blev de 3 nævnte valgt for 1 år. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg var Flemming Welander, der var villig til genvalg og en vakant, da Kirsten 
Thomsen ikke genopstillede.  Lars Peter Nielsen meldte sig, og da der ikke var 
andre forslag blev Flemming Welander og Lars Peter Nielsen valgt.. 
 
9. Valg af 2 revisorer 
På valg var Ole Andkjær Christensen og Karsten Frese, der begge var villige til 
genvalg, og da der ikke var andre kandidater blev begge valgt. 
 
10. Valg af revisorsuppleant 
På valg var Lise Dyhr, som blev genvalgt uden modkandidater. 
 
11. Eventuelt 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer under dette punkt. 
 
 
Referatet er skrevet af foreningens afgående sekretær:  
Henning Kraiberg Knudsen 


