Generalforsamling 2019 Aarhus Amatørsymfoniorkester
Mandag 2/9 kl. 21 umiddelbart efter orkesterprøven blev der afholdt generalforsamling.
1. Valg af mødedirigent. Bestyrelsen foreslog John Traasdahl, som blev valgt med akklamation. Dirigenten
konstaterede at forsamlingen var indkaldt i henhold til orkesterets vedtægter med lovligt varsel. Jesper
Stentoft blev foreslået som og valgt til referent.
2. Formandens beretning 2.9.2019. Referatet er indsat i form af formandens manuskript til den mundtlige
beretning:
”På det 1. bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling konstituerende bestyrelsen sig med John
Rosenbaum som næstformand, Mark Czepluch som kasserer, Anne Lorentzen og Barbara Carlsen som
menige medlemmer og med undertegnede som formand.
I løbet af året har vi haft 3 projekter med 4 koncerter.
Sidste efterår i november havde vi en orkestertur til København, hvor vi spillede en koncert i Hvidovre
medborgerhus. Vi spillede Schuberts symfoni nr. 8, den ufuldendte, og Brahms’ 1. klaverkoncert med Poul
Rosenbaum som solist og Asbjørn Faleide Fristad som dirigent. Koncertturen var velplanlagt af John
Rosenbaum og John Traasdahl og blev en stor succes både med hensyn til koncerterne, men også for det
sociale i orkestret. Koncerten blev gentaget i Rådhus hallen ugen efter.
Næste projekt i det forløbne år var en koncert i Rådhushallen i marts med Musorgskijs Khovanshchina,
Dvoraks symfoni nr. 8 og Bruchs violinkoncert nr. 2., hvor Ian van Reensburg var solist. Vi hyrede til dette
projekt en ny, for os uprøvet, dirigent, Mathias Skaarup Sørensen og det gik over al forventning. Mathias
har meget at byde på musikalsk, lagde hele sin sjæl i udfordringen og var meget dejlig at samarbejde med.
Det blev en velbesøgt koncert i Rådhushallen med mange rosende ord fra publikum efterfølgende til såvel
orkester, dirigent og selvfølgelig også til solisten, Ian van Reensburg.
Næste koncert var forårskoncerten i Sankt Lukas Kirken, som var en fælleskoncert med Nota-koret og Århus
Koncertkor. Titlen var ”Fransk musik” og vi spillede værker af Debussy, Ravel og Fauré. Vi havde to
dirigenter Dennis Christoffer Bang Fick og Asbjørn Faleide Fristad. Det var en koncert, der krævede meget
af nodearkivarer, musikudvalg, bestyrelse og også af musikerne. Der var mange noder at fremskaffe, de
skulle rettes til, der skulle laves praktiske aftaler med korene og der skulle øves ihærdigt. Der blev gryntet
lidt i krogene, men der blev ydet en fantastisk indsats fra alle sider og alting klappede – også publikum. Vi
har siden fået optagelser af koncerten og vi kan bestemt være tilfredse med det musikalske niveau.
Således fire gode koncerter i det forgangne år.
Vi er i dag et orkester på 60 medlemmer. Der er en god fordeling mellem grupperne. Der har på det sidste
være nogen ustabilitet i cellogruppen og det håber jeg, vi kan få til at falde på plads.
Jeg vil slutte af med at takke dem, der gør en særlig indsats for orkestret. Musikudvalget, der finder
repertoiret til os. Det består af Bo, John T., Lars Borris, Barbara og Mark. To nodearkivarer Dorthe og Bo,
som skaffer noderne og holder styr på, at få dem leveret tilbage og så selvfølgelig bestyrelsen, som jeg har
præsenteret.
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Med så mange meget aktive og engagerede mennesker har det været nemt for mig, at komme ind i
bestyrelsesarbejdet, hvor jeg for et år siden var helt ny.”
Der var herefter adgang til at stille spørgsmål til beretningen og kommentere den. Der forekom ingen
indvendinger, og beretningen blev godkendt.
3. Kassereren forelagde driftsregnskabet 18/8 2018 – 11/8 2019, som er godkendt af orkesterets valgte
revisor. Det fremgik, at orkesteret har haft et driftsresultat på kr. 11.211,93 og har aktiver på kr. 77.660,99
som indestår på bankkonto. De større enkeltposter blev forklaret. Orkesteret har modtaget kommunal
støtte på kr. 3.000. Kassereren havde desuden opgjort resultatet af den enkelte projekter, der fremviser
underskud fra kr. 30 til kr. 14.597, hvilket dækkes af kontingentindtægterne. Endelig blev der forelagt et
budget for sæsonen 2019/20, indbefattende en orkesterweekend på Askov, hvor der budgetteres et
mindre underskud på kr. 15.000.
Forsamlingen havde enkelte spørgsmål af opklarende karakter, hvorefter regnskabet og budgettet blev
godkendt.
4. Indkomne forslag: Jens Grøn havde indsendt som forslag ”at vi sideløbende med koncertprogrammet i
lange prøveforløb arbejder med et særligt krævende værk som f.eks. Sibelius’ 2. symfoni, Carl Nielsens 3.
symfoni eller Mahlers 4. symfoni.” Der udspandt sig herefter en længere diskussion i en konstruktiv
stemning og urban tone. Følgende synspunkter forekom:
Bestyrelsen: Forslaget kan give risiko for et mere uklart prøveforløb
John T: Det kunne gennemføres i et kort forløb op til et weekendprojekt, uden egentlig koncert
Søren R: Det vil kræve meget tidlig tilsendelse af noder
Thorsten: Vil nødig undvære en afsluttende koncert
Leopold: do., gerne moderne musik, som tilhørerne ikke ved hvordan skal lyde
Sussi: Vigtigt med kvalitet. Ok at snuse til andre værker, men ikke for svære
Flere: Det kan for nogle medlemmer knibe tidsmæssigt både at indstudere koncertprogrammet og tillige et
stort og krævende værk
John R: Kan man afkorte prøveperioderne og planlægge 4 årlige projekter?
Jesper: Kan man overveje samarbejdsprojekter med andre amatører fra andre regioner, stilende mod et
møde med disse i en weekend?
Formanden skønnede at der med diskussionen var indkommet mange gode forslag i lidt forskellige
retninger, herunder også det indsendte forslag, og at bestyrelsen burde arbejde videre hermed. Det
foresloges at det indsendte forslag ikke umiddelbart blev taget til afstemning, hvilket forsamlingen
accepterede.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kr. 650,- (studenter 325,-) per halvår, hvilket
blev vedtaget.
6. Valg: Hele bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt med stor akklamation. Sussi og Niels K-J
genopstillede som suppleanter og blev ligeledes genvalgt med akklamation. Jørgen A genopstillede som
revisor, og Ulrika som revisorsuppleant til forsamlingens højlydte tilfredshed.
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Asbjørn Faleide Fristad blev genvalgt som chefdirigent. Bestyrelsen oplyste, at den stiler mod et projekt
årlig med gæstedirigent. Forsamlingen udtalte stor støtte til at Mathias Skaarup Sørensen tilbydes at
dirigere disse koncerter.
7. Eventuelt: Kirsten og flere andre efterlyste en medlemsliste. Bestyrelsen henviser til den lukkede del af
orkesterets website, idet åbne lister ikke er tilladt i henhold til GDPR lovgivningen.
John R efterlyste en afløser som Facebook-redaktør: Ulrika tilbød at varetage dette.
Inger J udtalte en stor og varm tak til bestyrelsen, nodearkivarerne og de mange der udfører frivilligt
arbejde til gavn for orkesteret. Forsamlingen tilsluttede sig denne tak med applaus.
Formanden takkede forsamlingen for en god debat.
John T takkede i sin egenskab af mødedirigent forsamlingen for god ro og orden, hvorefter forsamlingen
blev hævet.

Aarhus 6/9 2019 Jesper Stentoft
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