
Referat af KFMH generalforsamling 8.11.2021
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra aktivitetsgrupperne
4. Revideret regnskab og godkendelse
5. Behandling af forslag, herunder ændringer i folkemusikhusets vedtægter
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt. 

1. Dirigent: Birgitte, referent: Konrad. Der var mødt 10 medlemmer af 75, og 
generalforsamlingen derfor lovlig.

2. Der har ikke været nogen arrangementer siden Radisen i foråret 2020, på grund af Corona 
nedlukninger og mangel af lokale. Efter et par arrangementer i Radisen, krævede man 
betaling på 300 kr. pr. time fredag aften og 500 kr. pr. time lørdag aften, hvorefter Radisen 
blev droppet som hjemsted. Mulige lokaler for arrangementer er Metronomen og Østerbro 
Medborgerhus (Øbrohuset). Men for at kunne ”låne” kommunale lokaler uden beregning 
skal KFMH være registreret og godkendt forening med eget CVR nr. Mere om det under 
eventuelt.

3. FH Spillefolk forbliver KFMH’s husorkester. Hjemmesiden kører fortsat, men skal 
forbedres. Bl.a. ønskes kalenderen opgraderet således, at man både kan se andre 
begivenheder, samt afholdte arrangementer. Samarbejde med andre folkemusikhuse kan 
komme på tale.

4. Da der ikke har været muligt at afholde generalforsamling i første kvartal af 2020, har 
regnskabet ikke været under behandling. Da vi stadigt er i kalenderåret 2021 blev det 
besluttet, at de reviderede regnskaber for 2020 og 2021 forelægges på næstkommende 
generalforsamling (1. kvartal 2022). 

5. Ingen forslag modtaget, men bestyrelsen foreslår en modernisering af vedtægterne, således 
at de reflekterer foreningens praksis ved indkaldelse til generalforsamling, Det drejer sig om
KFMH bladet, der er erstattet af hjemmesiden, www.kfmh.dk og foreningens Facebook 
gruppe. Det drejer sig om følgende ændringer
A. Sidste sætning i 4.: ”Medlemskab berettiger til modtagelse af bladet Københavns 
Folkemusikhus NYT” skal fjernes helt, da der ikke længere udgives noget blad.
B. I punkt 6. ændres ”Den afholdes inden udgangen af 1. kvartal …” til
”Den tilstræbes afholdt inden udgangen af 1. kvartal …”
C. i punkt 6. ændres fra: 
”Indkaldelse sker senest 3 uger før via medlemsbladet Københavns Folkemusikhus NYT” 



til 
”Indkaldelse sker senest 3 uger før via KFMH’s hjemmeside, www.kfmh.dk og 
folkemusikhusets Facebook side”  

6. Da det nu gælder om at erhverve medlemmer sættes kontingentet for kalenderåret 2022 ned 
til 100 kr,-. Budgettet for kalenderåret 2022 udskydes til næste generalforsamling.

7. Henrik blev genvalgt som formand for KFMH, Merete kasserer, samt Lise og Gregers. 
Konrad modtog genvalg som webmaster for www.kfmh.dk. Bent Grønborg er nyt medlem 
af bestyrelsen og vil fungere som sekretær. 

8. Revisor: Dennis Sørensen, og revisorsuppleant Peter Dons
9. Bestyrelsen vil arbejde for at KFMH kan blive til en registreret (med et CVR nr.) og 

godkendt forening i Københavns kommune. Dette betyder, at foreningen kan låne 
kommunens lokaler for afholdelse af sine arrangementer. For at opnå dette skal der 
gennemføres følgende:

a. Foreningen skal registreres som frivillig forening via virk.dk under 
Erhvervsstyrelsen. Man går til selvbetjening og følger vejledningen.

b. Her skal foreningens stamdata angives, hvilket bl.a. omfatter regnskab, oplysninger 
om bestyrelse, antal medlemmer mv.

c. Oprette en foreningskonto i en bank, hvilket medfører, at identiteten af alle 
bestyrelsesmedlemmer skal verificeres inden man kan oprette en konto.

Foreningen skal dog ikke være momsregistreret.
Bestyrelsen laver en årsliste over arrangementer, som så sættes på kalenderen, der i øvrigt 
også skal indeholde oversigt over andre beslægtede arrangementer.

 

http://www.kfmh.dk/

