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REFERAT 

AF  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I 
MUSIKERNES 100 MANDS FORENING AF 1931. 

 
 
Indledning 

Med baggrund i COVID-19 situationen i Danmark har landets restriktioner haft væsentlig indflydelse på 

Musikernes 100 Mands forenings aktiviteter i 2020 og 2021. Der har ikke været afholdt sommerfest i 2020 

og generalforsamling i 2021. Disse to manglende aktiviteter har haft indflydelse på de to års beretninger og 

regnskaber. De fortsatte restriktioner ind i år 2022 har således været årsagen til årets generalforsamling er 

udsat til den 6. marts 2022. 

 
Formanden bød velkommen til årets Ordinære Generalforsamling, der blev gennemført søndag den 6. 
marts 2022, kl. 14:00 på Restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg. 

 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.  
3. Regnskab for 2020 og 2021.  
4. Fastsættelse af præmie/kontingent for 2023.  

 Kassereren foreslår uændret kontingent (520,- for A-medlemmer, 260,- for B-medlemmer 
og 400,- for C-medlemmer) 

5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2023.  

 Kassereren foreslår uændrede takster, hhv. sygedagpenge kr. 50,- og begravelseshjælp til 
afdødes efterladte kr. 1200,-. 

6. Indkomne forslag.  
7. Valg af  

a. Formand (Holger Rønnow ønsker at fratræde som formand) 
b. 2 bestyrelsesmedlemmer 
c. Bestyrelsessuppleant  
d. Regnskabsrevisor 
e. Kritisk revisor og bilagskontrollant 
f. revisorsuppleant  

8. Eventuelt.  
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Ad dagsordenens pkt. 1. (Valg af Dirigent og referent). 

Formanden (FMD) indledte generalforsamlingen med at byde alle 30 fremmødte medlemmer velkommen 

til årets generalforsamling. FMD foreslog herefter at Michael Møller Christensen blev valgt til dirigent, 

hvilket blev godkendt med applaus. Axel Vermehren blev efterfølgende valgt som referent. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. (Bestyrelsens beretning v/formanden). 

Dirigenten takkede for valget og overtog herefter taktstokken.  

Han gav ordet til FMD.  

Beretningen dækker perioden 2020 og 2021. Formandens beretning var meget kort. FMD takkede for sit 

medlemskab af Musikernes 100 Mands forening igennem 40 år, og takkede for opbakningen som formand 

til samme igennem 20 år. FMD fortsatte med en præsentation af de tilstedeværende medlemmer. Han 

føjede under præsentationen egne anekdoter og historier til hvert enkelt medlem. 

FMD afsluttede sin beretning med at opfordre foreningen til at bibeholde det gode humør og sikre at 

foreningen stadig udvikles med nye medlemmer. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Dirigenten tog herefter ordet og takkede Holger Rønnow for mange års virke som formand. Som tak for 

hans indsats havde bestyrelsen, på kassererens opfordring, indstiftet en pris med titlen ”Årets Holger”. 

Dirigenten overrakte den afgående formand ”Årets Holger”-gave, hvortil generalforsamlingen udråbte et 

leve.  

 

Ad dagsordenens pkt. 3 (Regnskabsaflæggelse for 2020 og 2021) 

Regnskabet var udleveret til hvert enkelt medlem ved generalforsamlingen. Kassereren (KAS) gennemgik 

det reviderede regnskab og pointerede at regnskabet dækkede for både 2020 og 2021. Af KAS 

regnskabsaflæggelse skal specielt nævnes.  

1. De manglende aktiviteter i 2020 og 2021, har genereret en større beholdning af økonomiske midler 

i foreningen. Derfor er der investeret i værdipapirer for ca. 50.000,- kr., hvorfor foreningens 

samlede formue er steget tilsvarende. Den samlede formue pr. den 31.12.2021 er 390.474,- kr. 

2. Da muligheden for at lave en sommerfest i sensommeren blev mulig, valgte bestyrelsen at denne 

fest skulle være gratis for medlemmerne. Festen, der blev en stor succes, gav et underskud på 

14.484,- kr. 

3. Der er udbetalt 3.900,- kr. i sygedagpenge, hvilket er langt under det normale.  

4. Der har ikke i regnskabsperioderne været behov for udbetaling af begravelseshjælp. 

5. Der har ikke været renteindtægter/-udgifter i regnskabsperioderne. 

Revisoren afsluttede regnskabsaflæggelsen ved at nævne, at der i regnskabsperioderne er konstateret en 

enkelt uregelmæssighed. Denne er bragt i orden ved regnskabsperiodernes afslutning den 31.12.2021. 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 
Regnskabet er vedhæftet som bilag. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af præmie/kontingent for 2023). 
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KAS havde foreslået uændret kontingent  

 A-medlemmer kr. 520,- årligt. 

 B-medlemmer kr. 260,- årligt og 

 C-medlemmer kr. 400,- årligt. 
 
Tommy Jo foreslog en halvering af kontingenterne med baggrund i foreningens store formue. Hertil 
kommenterede FMD, at han ikke ønskede en halvering, men snarere en forhøjelse af kontingenterne. 
 
KAS foreslog herefter afstemning af 3 forslag. 

1. Fortsat samme kontingenter 
2. En halvering af kontingenterne 
3. En forhøjelse af kontingenterne 

 
Inden afstemningen og efter en kort diskussion blandt generalforsamlingens medlemmer om fremtidige 
kontingentjusteringer bemærkede revisoren, at han var af den opfattelse at kontingenterne burde 
fastholdes i den kommende regnskabsperiode, så det gav den nye formand mulighed for at behandle en 
eventuel kontingentjustering med den kommende bestyrelse.  
 
Generalforsamlingen besluttede herefter at fastholde de nuværende kontingenter for 2023. 
 
Ad pkt. 5. (Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp 2023). 
 

KAS havde foreslået uændrede takster for 2023.  

 Sygedagpenge 50,- kr .pr. dag. 

 Begravelseshjælp 1.200,- kr.  
 

Flere medlemmer ønskede en justering af disse beløb, da de eksisterende beløb ikke har været justeret i en 
årrække. Efter en kort diskussion besluttede generalforsamlingen at fastsætte følgende beløb for 2023 
således: 

 Sygedagpenge 100,- kr. pr. dag. 

 Begravelseshjælp 2.000,- kr. 
 

Ad dagsordenens pkt. 6. (Indkomne forslag). 
 
Bestyrelsen har den 2.2.2022 modtaget følgende forslag fra Angus Rollo: 
”Der udbetales 5.000,- kr. til alle nuværende medlemmer af foreningens formue. På grund af COVID-19 
pandemien og de efterfølgende konsekvenser og lockdowns er medlemmerne i 100-mandsforeningen siden 
marts 2020 blevet udsat for, og har oplevet, mange aflysninger af deres musikjobs og bestillinger. Det 
betyder, at medlemmerne har mistet indtægter i usædvanlig lang tid under pandemiens strenge lockdown 
(næsten 2 år). De mistede indtægter skyldes de indførte restriktioner for at forhindre sygdommens 
spredning og de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, som sygdommen kunne medføre”. 
 
Da Angus Rollo ikke kunne deltage i generalforsamlingen, havde han anmodet Tommy Jo om at fremvise en 
video, hvor Angus uddybede sit forslag. 
 
Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen drøftet forslaget og anførte derfor følgende 3. mest 
væsentlige argumenter for ikke at stemme for forslaget: 

1. Der er ikke i Musikernes 100-Mandsforenings vedtægter hjemmelsgrundlag for gennemførelse af 
en sådan udbetaling. 

2. En eventuel udbetaling af et beløb af denne størrelsesorden til alle medlemmer kræver 
indberetning til Skattestyrelsen, hvorfor det enkelte medlem i gennemsnit kun vil få ca. 3.000,- kr. 
ud af et sådan beløb. 

3. En udbetaling af denne størrelsesorden vil halvere foreningens formue. 



  

Side 4 af 4 
 

 
Efter en kort diskussion besluttede generalforsamlingen ikke at vedtage Angus Rollo´s forslag. 
Generalforsamlingen takkede Angus Rollo for initiativet og forslaget. 
 
 
Ad pkt. 7. (Valg af formand og bestyrelse). 
 

a. Formanden (For en 2 årig periode) 
Holger Rønnow ønskede efter 2 års virke i sin valgperiode at fratræde som formand. 
Generalforsamlingen skulle derfor vælge en ny formand, der dækker de sidste 2 år af formandens 
valgperiode. Bestyrelsen har peget på Bruno ”Elvis” Jensen som ny formand. 
Der indkom ikke andre forslag. 
Bruno ”Elvis” Jensen blev valgt med applaus for en 2 årig periode. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer (4 årig periode). 
Jørn Rasmussen og Axel Vermehren er på valg og ønsker at genopstille. 
Der indkom ikke andre forslag. 
Jørn Rasmussen og Axel Vermehren blev genvalgt. 

c. Bestyrelsessuppleant (1 årig periode) 
Liselotte Dan Schumacker er villig til genvalg. 
Der indkom ikke andre forslag. 
Liselotte Dan Schumacker blev genvalgt. 

d. Revisor (1 årig periode) 
Børge Bjerg er villig til genvalg. 
Der indkom ikke andre forslag. 
Børge Bjerg blev genvalgt. 

e. Kristisk Revisor og bilagskontrollant (1 årig periode) 
Børge har bestridt funktionen i regnskabsperioden og er villig til genvalg. 
Der indkom ikke andre forslag. 
Børge Bjerg blev valgt. 

f. Revisorsuppleant (1 årig periode) 
Der skal vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslog Tommy Jo. 
Der indkom ikke andre forslag. Tommy Jo var villig til valget. 
Tommy Jo blev valgt. 
 
 

Ad dagsordenens pkt 8. (Eventuelt) 
 
Et ofte glemt punkt på dagsordenen er beslutning om årets sommerfest. En samlet generalforsamling 
fastsatte derefter ønsket om gennemførelse af en sommerfest i Krøyers Have. Bestyrelsen vil arbejde 
videre med dette. 
 
Generalforsamlingens afsluttede med at udbringe af et leve for den afgående formand og ønskede ham god 
vind som menigt medlem. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 15:30. 
 
Referent    Dirigent 
 
__________________ den 11. marts 2022  ____________________den 11. marts 2022 
Axel Vermehren   Michael Møller Christensen 
 


