Referat fra Generalforsamling i Tønderegnens Musikforening den 23. maj 2022 i Medborgerhuset,
Tønder.
Pkt. 1. Valg af dirigent: Torben Frederiksen
Der konstaterer at generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne, er indkaldt rettidigt.
Pkt. 2. Valg af referent: Irene Sørensen
Pkt. 3. Beretning ved formanden:
I maj måned 2021 lempedes restriktionerne i forbindelse med Corona epidemien. Så kunne vi se frem til en musiksæson
uden mundbind og coronapas. Det var en drøj tid at komme igennem.
Dejligt, at vi nu alle kan mødes frit, og at det er muligt at give et forsigtigt håndtryk igen.
Sidste sæson skulle have indeholdt 6 koncerter, men 75 års jubilæumskoncerten, søndag den 21. marts 2021 måtte flyttes
p.g.a. coronasituationen.
Pinsedag, søndag den 23. maj holdt foreningen en lidt forsinket genforeningskoncert under titlen ”Genforening
bliver til genåbning” i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020. Det var som led af et samarbejdsprogram med musikere
fra Kammermusikfestival Sylt og Klassiske dage i Holstebro. Fin koncert med fløjte, violin, bratch og cello, hvor vi bl.a.
hørte musik af Carl Nielsen, Beethoven og Kuhlau. Så fik vi også lejlighed til at fejre 250-års fødselsdag for Ludwig van
Beethoven
Antal: 35
Foreningens 75 års fødselsdag blev i stedet afholdt søndag den 20. juni 2021, hvor vi fik glæden af at høre den danske
trio ”Trio Ondine”, som i sin tid blev udnævnt til New Generations Artists. Dygtige musikere, som bl.a. spillede
Beethovens Ærkehertug trio.
Antal 39
Søndag den 29. august kunne vi for andet år i træk byde velkommen til Randers Kammerorkester, som vi har skrevet
en treårig kontrakt med. Det er en fornøjelse at høre flere strygere på en gang. De spillede musik af både Händel, Bach,
Mozart og Haydn. De kommer igen som første koncert i næste års program.
Søndag den 12. september måtte pianist John Damgaard melde afbud. Heldigvis kunne han sende sin datter Benedikte
Damgaard, violist, som har modtaget Léonie Sonnings Musikpris og pianist Emil Gryesten, og det var ikke et dårligt
bytte. Dejlige unge mennesker, som gav en flot koncert.
Antal for begge koncerter: 68
Søndag den 28. november var der koncert med Duo Diatheseis, som består af violinist Christine Bernsted og pianist
Ramez Mhaanna. Deres samarbejde startede med at begge musikere modtog Léonie Sonnings talentpris i 2019. Det var en
fornøjelse at høre de garvede unge, dygtige musikere, som bl.a. spillede Beethovens store ”Kreutzersonate”
Antal 38
Søndag den 23. januar 2022 spillede ”Keglebanetrioen” koncert. De har taget navn efter Mozarts Keglebanetrio, som
vel er et af de mest populære kammermusikværker nogensinde. Alle tre musikere kommer fra veletablerede orkestre og
det var spændende musik for klarinet, bratsch og klaver.
Antal: 46
Søndag den 13. februar var der så skønsang på programmet med Duo Samsson. Det var en flot fremførelse af P.E.
Lange-Müllers seks folkeviser og P. Heises Dyveke sange.
Antal: 41

Ved alle seks koncerter har publikum nydt lyden og klangen af vores Böesendorfer flygel. Derfor glædede vi os alle i
bestyrelsen over søndag den 1. maj at kunne præsentere det unge klavertalent Gustav Piekut, som allerede her i en ung
alder har rejst Europa tyndt og spillet med de fineste orkestre. Han spillede, helt udenad, et fantastisk program med musik
af Debussy, Brahms og Chopin. Han studerer stadig på Det Kongelige Musikkonservatorium, og det bliver interessant at
følge hans karriere.
Antal: 41
Uden store velvilje fra vores sponsorer kunne vi slet ikke arrangere disse koncerter i Pumpehuset. Derfor STOR TAK til:
Kreditbanken, become, AUGUSTINUS FONDEN, Dansk Kultursamfund af 1910, STATENS KUNSTFOND, ITAGIL,
SOLISTFORENIGEN, Toosbys Fond og Basal Kvalitet.
Lørdag den 6. november arrangerede Tønder Kommune et Borgertræf under mottoet: Stærkere fællesskab – mindre
ensomhed.
Vi deltog som forening, og fremviste foldere om vores koncertvirksomhed og gjorde reklame på en stand i Tønder Hal 4.
Hvor meget det nytter at gøre reklame for Tønderegnen Musikforening, kan jeg godt være i tvivl om. Hver gang vi holder
koncert indrykker vi en annonce i Ugeavisen og uddeler koncertprogrammer i byens butikker og på uddannelsesstederne.
Vores tilhørere til koncerterne søndage kl. 15 i Pumpehuset ligger alligevel ret konstant.
Hvad kunne vi ellers gøre?
Vi ville jo også gerne have fat i børnene og de unge. De har jo gratis adgang til koncerterne. Ved sidste koncert havde jeg
fat i klaverlærerne på Kulturskolen.
I næste sæson vil jeg kontakte MGK, den konservatorieforberedende uddannelse i Esbjerg, for måske at få et samarbejde i
gang.
Næste sæsons koncertprogram er fastlagt, og I kan gå ind på foreningens hjemmeside og se det hele. www.temf.dk
Vi er en kammermusikforening og mit ønske for næste sæson er, at vi fortsat kan tilbyde koncerter af højeste kvalitet
udført af yngre og ældre dygtige prisbelønnede musikere fra ind- og udland.
Hermed en stor tak til min velfungerende bestyrelse, som altid er parat til at træde til i pressede situationer, tak til Tønder
Museum og pressen, tak til Pianoteket og til vore sponsorer. Tak til medlemmer og abonnenter og til koncerternes
tilhørere for god opbakning.
Tønder den 23. Maj 2022
Inge-Lise Popp Stuckert
Kommentarer: Nis Georg Bøgen har foreslået formanden at tage kontakt til MGK i Esbjerg, desuden nævner han Duo
Askou (Hanne Askou og Frode Andersen) måske kunne være et emne til en kommende koncert.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 4. Kassererens forelæggelse af regnskab.
Torlak Sørensen gennemgår regnskabet. Bestyrelsen har vedtaget at regnskabsåret ændres således, det ikke som tidligere,
er sæsonregnskab, men nu følger kalenderåret. Derfor omhandler dette års regnskab perioden 01.04.2021- 31.12.2021.
Årets underskud er på kr. 13.945,00. Foreningens beholdning er på kr. 70.929,29.
Regnskabet er godkendt af revisorerne den 4. og 5. maj 2022
Foreningens budget for 2022 foreviser et overskud på kr. 5.500. Dette er dog helt afhængigt af om vi møder samme
velvilje hos sponsorerne som hidtil.
Foreningens bankforbindelse er Sparekassen Tønder/Bredebro.

Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen.
På valg er:

Inge-Lise Popp Stuckert - modtager genvalg
Jørgen Solgaard - modtager genvalg
Jytte Christoffersen – ønsker ikke genvalg
Suppleanter: Lis Nielsen og Irene Sørensen
Revisorer: Hans Holt og Karsten Linnet – modtager genvalg

Til bestyrelsen vælges:
Inge-Lise Popp Stuckert, Jørgen Solgaard og Irene Sørensen
Suppleanter: Lene Alsing og Lis Nielsen
Revisorer: Hans Holt og Karsten Linnet
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Medlemskab 200 kr.
Entre for medlemmer: 80 kr.
Abonnement, medlemskab og fri entré til alle 5 koncerter 450 kr.
Entré for ikke medlemmer 150 kr.
Unge under uddannelse samt børn har gratis adgang.
Forslaget vedtages.
Pkt. 7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 8. Evt.
Formanden takker for god ro og orden, og udtrykker tak til Jytte Christoffersen for hendes mangeårige indsats for
foreningen.
Tønder, den 24.05.2022
Referent: Irene Sørensen

