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Generalforsamling Artsong Aarhus 24.05.2020 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. 

- Valg af Søren Schelling som dirigent  

- Valg af Kristine Mågård som referent 

 

2. Formandens beretning. 

Sidste år gennemførte foreningen en række koncerter med fokus på kvinden i lied kunsten. 

Formanden gennemgik de forskellige koncerter fra sæsonens program. Han nævnte bl.a. højt 

kunstnerisk niveau, både fra artister og publikum, og kun en enkelt ændring af program pga. 

sygdom.  

Gennemførelse af gymnasieprojekt – Ikast Gymnasium, december 2019. Her fortalte Jens 

Krogsgaard og Jørgen Dahl om lied-genren, bl.a. som stilgenre og arbejdet med 

indstudering. Forinden havde eleverne fået materiale ud, som de havde gennemgået. 

Forsøget vil vi gerne brede nærmere ud. Der skal søges penge til dette projekt, og det vil vi 

arbejde på.  

Formanden fortalte hvilke fonde der har støttet foreningen i året 2019:  

Aarhus Kommune, Statens Kunstfond, Dansk Solist Forbund, og Solistforeningen af 1921.  

Ingen frafald i bestyrelsen, hvilket har givet ro til identitetsskift: Art Song Aarhus.  

Han takkede bestyrelsen for godt samarbejde og det arbejde der er sket i forbindelse med 

fremme af den vokale kammermusik.  

3. Godkendelse af regnskab for foregående år. (vedlagt) 

Gennemgang af foreningens regnskab v. Jan Ole Christiansen.  

Indtægt:  

Fondsstøtten fra fonde 

Medlemsindtægt.  

 

Udgifter:  

Eventuel ændring af posten ”Hotel/rejse til kunstnerne” til ”forplejning”. Vi dækker som 

regel ikke udgifter til kunstnere.  

Salsudgift har hidtil været på 0-og den vil stige i fremtiden grundet de ændrede locations. 

Spørgsmål til egen-kapital: De penge skal bruges på foreningens aktiviteter. De skal i 

omløb, da vi kan få problemer med støtten ellers.  

 

Der er ikke blevet søgt noget til masterclass, og derfor er posten tom.  

 

Regnskabet er godkendt af vores revisor.  
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Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen 

4. Fastsættelse af kontingent 

Vi har ændret medlems- og prisstrukturen ved sidste generalforsamling i 2019.  

Kontingentet er sat ned til 30 kr. og så betaler medlemmerne en rabat på koncertbilletterne, 

ca. 40%. Det har genereret flere medlemmer. 

Førhen var kontingentet 120 kr. og gratis adgang til koncerter.  

Der er stillet spørgsmål omkring, om vi skal have et medlemskort til medlemmerne – men 

pt. har vi en liste over medlemmer, og det er registreret ved koncerterne. Kommer vi op i en 

størrelsesorden af nogle 100 medlemmer, kan det være, vi skal overveje et fysisk 

medlemsbevis som f.eks. et medlemskort.  

5. Valg til bestyrelsen 

1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for en to-årig periode) 

Jan Ole Christiansen og Jens Krogsgaard stiller op ved genvalg 

Daniel Kjær Holmberg og Bodil Krogh stiller op til bestyrelsen.  

Alle fire er valgt til bestyrelsen.  

2. Valg af 2 suppleanter (for et år) 

Ditte Maria Mølgaard og Sacha World stiller op til genvalg 

Begge har modtaget genvalg.  

6. Valg af revisor. 

Genvalg af revisor Anders Hildebrandt Eriksen 

7. Forslag fra medlemmerne. 

1. Forslag om udsendelse af referat fra generalforsamlingen til alle medlemmer 

umiddelbart efter generalforsamlingen. Forslaget imødekommes. 

 

8. Eventuelt 

Spørgsmål ang. aflyste koncerter pga. covid-19.  

Indtil videre ser det ud til, at vi i foreningen kun må aflyse én af sæsonens planlagte 

koncerter grundet Corona. Den anden flyttes til efteråret.  

 



Formandens beretning 

I 2019 gennemførte vi en koncertrække, som vi kaldte ”Kvinder i Liedkunsten”. Vi gav, som vi skrev i 

programfolderen, ikke blot stemme til kvindelige komponister og tekstforfattere, men undersøgte også 

kvinden som poetisk karakter og som genstand for mandlige komponister og digtere. 

10. februar 2019 Die schöne Müllerin  
(Schubert) 

Lars Møller – baryton 
Lone Karlsson - klaver 

Lars Møller meldte sig syg i 
ellevte time, men blev erstattet af 
barytonen Michael Lindberg. 

3. marts 2019 Nordisk Liedprogram 
(Grieg, Heise & Sibelius) 

Majken Bjerno – sopran 
Michaela Ische – mezzosopran 
Darlén Bakke - klaver 

 

17. marts 2019 Kvindefortællinger  
(Strauss, Schumann, Previn & 
Bahr) 

 

Michelle Nora Lind – sopran 
Anne Mette Stæhr – klaver 
Stine Elbæk Gomard – sopran 
Jakob Alsgaard Bahr - klaver 

 

12. maj 2019 The Deepest Desire  
(Heggie, Schumann, Grøndahl & 
Brahms) 

Lise Christensen – mezzosopran 
Pernille Stolting-Madsen – sopran 
Olivera Marinkovic – klaver 
Anne-Sofie Andersen – fløjte 

 

1.september 2019 Kvinder i Liedkunsten  
(Beach, Boulanger, Mendelssohn 
& Madetoja) 

Anna Maria Wierød – sopran 
Janus Araghipour – klaver 
Janni Kyllönen – baryton 
Aija-Riikka Kyllönen - klaver 

Janni og Aija-Riikka Kyllönen 
måtte desværre melde afbud. I 
stedet udvidede Anna Maria 
Wierød og Janus Araghipour 
deres repertoire, så de fyldte hele 
koncerten ud. 

13. oktober 2019 Pige, kvinde, mor  
(Britten, Beach, Bernstein, 
Lehmann m.fl.) 

Malena Rønnow – mezzosopran 
Britt Grønnebæk - klaver 

 

3. november 2019 Italienisches Liederbuch  
(Wolf) 

Leif Jone Ølberg – baryto 
Nathalie Chalkley – sopran 
Ian Ryan – klaver 

 

Alt i alt blev det et koncertår, der fungerede godt, og det kunstneriske niveau var meget højt. Der var også 

ved mange af koncerterne en god formidling af værkerne og vi modtog mange gode tilbagemeldinger fra 

publikum. 

Det lykkedes i 2019 at gennemføre et projekt, som vi har arbejdet på over længere tid. Jens Krogsgaard, 

tenor og Jan Ole Christiansen, flygel gæstede i december Ikast Gymnasiums musik-hold for at fortælle om 

Lied-genren og demonstrere, hvordan man som sanger arbejder praktisk og kunstnerisk ved gå i dybden 

med to udvalgte værker. Forinden havde de studerende fået udleveret et materiale om komponisten og 

værkerne, så de var godt forberedte. Besøget var et forsøg på et koncept, som vi gerne vil brede yderligere 

ud, og erfaringerne fra Ikast var så gode, at vi mener, at det med ganske få justeringer kan søsættes som 

det er. 

Igen i år har vi modtaget økonomisk støtte både til koncerterne og til formidlingsprojektet fra Statens 

Kunstfond, Solistforeningen af 1921, Solistforbundet og Aarhus Kommune. En stor tak til disse institutioner 

for den.  



Vi har også igen fået lov at låne Aarhus Musikskoles sal og flygel til koncerterne. Også det er vi dybt 

taknemmelige for. 

Organisatorisk har vi haft nogenlunde arbejdsro i år – forstået på den måde, at der ikke har været frafald i 

bestyrelsen. Det har givet arbejdsro til at forberede det ”identitetsskift”, foreningen undergik med 

udgangen af 2019, hvor vi skiftede navn til Art Song Aarhus – med alt hvad sådan et skift indebærer af 

opgaver - ny hjemmeside, nyt logo, nye mailadresser, formidling af navneskiftet osv. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne – i det daglige arbejde er der ikke 

så stor praktisk forskel på de to titler – for jeres indsats i 2019. Der har været meget at løfte, og der er 

selvfølgelig ikke blevet mindre af, at vi i perioden har haft to tomme stole om bestyrelsesbordet. Det håber 

jeg, vi kan lave om på i dag, for vi har brug for hænderne. 

Vokal kammermusik er hverken en kunstform der sælger sig selv eller betaler sig selv. Til gengæld kan den 

hurtigt komme til at kredse om sig selv – I bestyrelsen er vi lige nu udelukkende aktive kunstnere, der 

arbejder inde for det her felt og som selvfølgelig synes, at det er spændende og vigtigt. Det er det også! Og 

det skal vi blive endnu bedre til at gøre opmærksom på og demonstrere i fremtiden – også for folk, der ikke 

nødvendigvis kender til det i forvejen. Det er faktisk det der er vores forenings eksistensberettigelse – ”at 

fremme den vokale kammermusik” 

Så også tak alle jer, fordi I bakker om det arbejde og deler opfattelsen af, at det her, det er vigtigt! 

Tak for ordet. 

Søren Schelling 



ARTSONG	AARHUS
CVR-NR.		32	23	79	59

RESULTATOPGØRELSE	1.	JANUAR	-	31.	DECEMBER

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
INDTÆGTER

Entreindtægter 3.160 6.540 4.920 4.660 7.520 9.000 2.580
Medlemskontingenter 4.320 3.700 4.850 4.650 4.300 4.400 2.100
Masterclass	-	gebyrer	og	entre 15.710 7.350 10.690 12.840
Tilskud	Kunstrådet 20.000 20.000 15.000 20.000 32.000 17.000 22.000
Tilskud	Århus	kommune 45.000 30.000 65.000 35.000 30.000 46.000
Tilskud	fra	Dansk	Korforbund,
		Dansk	Solist	forbund	og	Solist-
		foreningen	af	1921 21.500 43.000 19.000 10.000 24.000 39.000 18.000
Tilskud	Augustinus	Fonden 25.000
Tilskud	til	Masterclass 37.100 27.100 10.000
Bankrenter 4 5

INDTÆGTER	I	ALT 118.980 103.240 43.770 120.020 147.270 137.194 113.525

UDGIFTER
Honorar	til	kunstnere 69.000 69.000 57.000 50.000 55.000 45.000 67.500
Hotel	/	rejse	til	kunstnere 4.026 6.771 3.851 2.978 5.166 7.440 2.151
Lokaleleje 2.000
Honorar	til	masterclassinstruktør 20.000 20.000 20.000 20.000
Hotel/rejse	masterclass 3.672 6.323 5.285 5.922
PR/repro,	koncerter	og	masterclass 24.711 6.469 20.702 6.659 12.896 13.697
Kontorhold	/	EDB	/	Diverse 3.099 805 3.429 4.614 6.149 4.698 3.117
Koda 2.438 2.911 2.885 472
Regnskabsmæssig	assistance 467 397 412 353 375 3.125 3.125
Bankgebyrer 510 410 360 -580 625 695 320

UDGIFTER	I	ALT 101.813 77.383 73.959 104.650 103.181 99.139 118.304

ÅRETS	RESULTAT 17.167 25.857 -30.189 15.370 44.089 38.055 -4.779

BALANCE	PR.	31.	DECEMBER
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

AKTIVER
Kassebeholdning 2.693 3.699 3.332 1.801 5.636 10.005 2.390
Bankindestående 33.460 57.787 62.296 39.560 73.444 69.211 53.171
Tilgodehavende	tilskud	mv. 111.500 69.000 45.000 102.100 81.100 30.000 4.600

AKTIVER	I	ALT 147.653 130.486 110.628 143.461 160.180 109.216 60.161

PASSIVER

EGENKAPITAL
Saldo	primo 130.486 104.628 135.550 120.180 76.091 38.037 42.815,00
Årets	resultat 17.167 25.857 30.921 15.370 44.089 38.055 -4.779

EGENKAPITAL	I	ALT 147.653 130.486 104.628 135.550 120.180 76.091 38.036

GÆLD
Kreditorer 2.911 30.000 13.125 13.125
Forudbetalte	tilskud	vedr.	tidl.	år 6.000 5.000 10.000 20.000 9.000
Forudbetalte	tilskud	vedr.	2020

GÆLD	I	ALT 6.000 7.911 40.000 33.125 22.125

PASSIVER	I	ALT 147.653 130.486 110.628 143.461 160.180 109.216 60.161


