NEMFs GENERALFORSAMLING 2022
For medlemmer af Næstved Early Music Festival
Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19.00 i Kompagnihuset

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Adv. Lars Henriksen blev valgt til dirigent

2.

Formanden berettede følgende:
Vi fik i 2021 på trods af pandemien gennemført 5 enkelte
sæsonkoncerter samt Oktoberfestivalen med 8 koncerter:
• Langfredagshøjmesse 1.4. i Herlufsholm Kirke med 65 gæster
Prima Vista & generalforsamling 19. 6. i Kompagnihuset med 46 gæster.
• Udendørs Operakoncert 16.8. på Munkebakken med 448 gæster
• Absolut Bach 1.10. i Kompagnihuset med 40 gæster
• Oktoberfestival 22-23.10. - 8 koncerter på Herlufsholm med 414 turn ups
• Omkring Petrarca 29.11. samtale og koncert i Kompagnihuset med 46
gæster.
Årets koncerter blev samlet set overværet af i alt 1059 publikummere
(turn ups) mod 1055 i 2020.
Formanden præsenterede derefter kort planerne for sæson 2022.
Generalforsamlingen tog begge dele til efterretning med applaus.

3.

Revisor Jeppe Skov fra Beierholm, Slagelse fremlagde årsregnskabet.
Årsregnskabet 2021 viser et resultat på DKK 74.263 mod DKK 32.246 for
2020, balancen viser en egenkapital på i alt DKK -755.968. Foreningens
negative egenkapital er i perioden reduceret med t.DKK 74. Reduktion af
gælden sker med medlemskontingenter og sponsorater. Med en
omsætning på t.DKK 902 mod t.DKK 735 i 2020 fik foreningen et
overskud i 2021 på t.DKK 74.
Oktoberfestivalen gav med en omsætning på t.DKK 397 et underskud på
t.DKK 10. Generalforsamlingen godkendte regnskabet
Budgettet for 2022 blev ligeledes fremlagt og taget til efterretning.

4.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fastholde det
årlige kontingent på kr. 500,- for almindeligt VIP-medlem samt kr. 1000,for SØLV og kr. 2500,- for GULD

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen var ikke på valg

6.

Beierholm, Slagelse blev valgt som revisor

6.

Baroktrompetist Justin Bland, blev blandt flere forslag valgt som Årets
NEMF-kunstner 2023.

7.

Der var intet under eventuelt

Referent: Nina Pavlovski

