
 

VENNEFORENINGEN 

 

Generalforsamling i KUMUS mandag den 30.maj 2022 kl.14-16 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Lykke Madsen, som 
valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. 
 

2. Formandens beretning. Formanden konstaterede at det var kort tid 
siden sidste generalforsamling (nov. 21) og af det havde været svære 
arbejdsforhold for Ensemblet, som de dog er gode til at håndtere. 
I dag har vi ovenikøbet set Ensemblet i arbejdstøjet, idet vi har set dem 
i en ny indstudering. 
I det forløbne halvår har vi oplevet: Postkort fra Frankrig, som foregik i 
Lolland kommune  
Bustur til København for vennerne, med rundvisning i Det gamle 
Radiohus og afskedskoncert med Niels Rossing Schou. 
Formanden omtalte KUMUS-gruppens planlagte arrangementer: 9.6 
Lyd på film, 20.8 Balalajkamusik og Nytårskoncerten 7.1.23 
Venneforeningen tæller ca. 200 medlemmer. 
Formanden takkede venneforeningen for samarbejdet til gavn for vore 
musikere. Og takkede for det gode samarbejde med Claus Due og Maj. 
Derudover ønskede han bestyrelsen held og lykke fremover. 
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer Carsten Aner fremlagde det reviderede regnskab. 
Årsregnskabet bar præg af Corona, derfor ikke så mange aktiviteter 
eller tilskud. Egenkapital ultimo 31.12.21: 44.376,88 kr. 
Revideret af Henrik Drachmann 
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Dorthe Jørgensen (villig til genvalg) 
Henning Kamper (genopstiller ikke) 



Kirsten Rasmussen (villig til genvalg) 
Bestyrelsen foreslår at Jørgen Lykke Madsen tidligere suppleant 
vælges til den ledige bestyrelsespost. 
De valgte er således: Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen og Jørgen 
Lykke Madsen 
 

5. Valg af revisor og 2 suppleanter. 
Revisor Henrik Drachmann (villig til genvalg) valgtes. 
Det var ikke muligt at finde en suppleant til bestyrelsen så forsamlingen 
overlod det til bestyrelsen. 
 

6. Fastsættelse af kontingent: Uændret. 
 

7. Forslag fra bestyrelse og medlemmerne. Ingen forslag 
 

8. Eventuelt. Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv. Og 
Carsten takkede på bestyrelsens vegne formanden for godt samarbejde 
og overrakte Gavekort til DR – og for ikke at glemme ”Os hernede fra”, 
som så kunne nydes under læsningen med et lille glas. 
Endelig kunne forsamlingen nyde kaffe med lækker Jordbærtærte.  


