
Referat fra generalforsamling i Viborg Koret d. 7. marts 2016 
Viborg d. 10. marts 2016 

40 fremmødte. 

 

Dagsorden 

Ad punkt 1. Valg af dirigent 

Jens Asger Nielsen blev valgt. 

 

Ad punkt 2. Formandens beretning, 

Se bilag. (ligger hos sekretæren) 

 

Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Der blev spurgt til forskellen i udgifterne til generalforsamling 2015 og 2016. Else redegjorde for 

det meget større beløb i 2015 – der blev holdt både generalforsamling og fastelavnsfest samme dag. 

Der blev spurgt om hvad gaven til Mandskoret var. – en stor kurv med lækkert slik. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad punkt 4. Indkomne forslag. 

Der var forslag om, at der skal sendes en skrivelse til udmeldte medlemmer med tak for den tid de 

har været i koret. 

Formanden kunne sige, at det har han praktiseret, når udmeldingen er modtaget. I den forbindelse 

kunne han fortælle, at han samme dag, havde modtaget udmelding fra Ruth Jensen. 

 

Ad punkt 5. Valg 

a. Valg af formand 

På valg er Jørgen Johansen. 

Jørgen Johansen blev genvalgt 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Leif Jensen 

Leif Jensen blev genvalgt. 

c. Valg af 1. og 2. suppleanter.  

På valg er: 1. suppleant  Mona Dinsen og 2. suppleant Ole Rasmussen. 

Begge blev genvalgt. 

d. Valg af revisor. 

Mona Olesen blev valgt. 

e. Valg af revisorsuppleant. 

Cartsen Marcussen blev valgt. 

f. Valg af repertoireudvalg. 

På valg er: Inger Ørnsvig, Tove Jensen, Jørgen Bækby og Vagn K. Christensen 

Alle blev genvalgt. 

 

Ad punkt 6. Eventuelt. 

Margit fremlagde tøjudvalgets beslutning om ny koruniform. Korkassen betaler tørklæder og 

slips og herrerne køber en blå skjorte. Der udsendes retningslinjer for sommer- og vinterdress 

senere til medlemmerne. 

Der blev spurgt til sommerafslutning. Datoen bliver 28. eller d. 29. maj. Der er endnu ikke 

noget planlagt. 

Tove samler tilmeldinger fra koret til sommerens Love2Sing arrangement. Hun anbefaler i 

øvrigt alle til at overveje muligheder, hvor vi kan afholde koncerter. Også selv om det måtte 

blive gratis. 

Jens Asger er blevet spurgt om vi eventuelt kan give en koncert i seniorklubben i Hammershøj – 

til specialpris. Han arbejder videre på arrangementet – tid og sted. 


