Referat fra generalforsamlingen i Viborg Koret D. 11. marts 2019
Til stede: 39
Dagsorden
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Jens Asger blev valgt.
Ad punkt 2. Valg af to stemmetællere.
Margit og Kai blev valgt.
Ad punkt 3. Formandens beretning.
Se kopi.
Ad punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der var en del spørgsmål om de negative renter og bankgebyr. Det blev diskuteret, om vi skal skifte
bank. Spørgsmålet blev givet videre til beslutning i den nye bestyrelse.
Ad punkt 5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
Ad punkt 6. Valg.
a. Valg af formand for 1 år. Tove er på valg.
Der var ingen, der meldte sig frivilligt i første omgang. På forslag fra kormedlemmerne blev
følgende foreslået i vilkårlig rækkefølge:
Vera, Carsten, Mona D, Lis, Mona O, Else, Jens A, Jørn, Marianne, Leif, Birte, Inga,
Vagn Åge. Som den eneste, der ikke meldte fra, modtog Carsten valget, mod sikkerhed for, at der i
bestyrelsen skal vælges en næstformand.
b. Valg af kasserer. På valg er Else Nørgård.
Else ønskede ikke genvalg. Der var ingen, der meldte sig til kassererposten. Bestyrelsen foreslog
Leif, som modtog valget for to år.
c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Susan Christensen
Susan blev genvalgt.
Som erstatning for Leif´s sidste år, som menigt medlem, meldte Margit og Vera sig som villige
emner. Ved hemmelig afstemning blev Margit valg for et år.
d. Valg af 1. og 2. suppleanter.
På valg er 1. supp. Ole Rasmussen og 2. supp. Vera Lambertsen.
Begge blev genvalgt.
e. Valg af revisor.
På valg er Mona Olesen.
Mona ønsker ikke genvalg. Jørgen Bækby blev valgt.

f. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Carsten Marcussen.
Da Carsten blev valg som formand, kan han ikke genvælges som revisorsuppleant.
Kai K. Christensen blev valgt.
g. Valg af repertoireudvalg.
På valg er: Inger Ørnsvig, Birte Marcussen, Vagn K. Christensen og Jørgen Bækby.
Birte Marcussen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Birgit Clausen valgt. De resterende blev
genvalgt.
Ad punkt 7. Eventuelt.
Tove anbefalede kraftigt at koret eller individuelle kormedlemmer melder sig til Dasum, da der er
fantastiske oplevelser at få sammen med andre kor.
Nina takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et fantastik arbejde gennem årene.
Der var ønske om flere julekoncerter. Dette affødte en diskussion om besværlighederne ved at finde
koncerter og at alle i koret er ansvarlige for, at gøre et stykke arbejde i den retning, hvis det skal
lykkes.
Der var ønske om flere kaffeaftner fra nogen og nogen modsatte sig. Der var forslag om, at der på
kaffeaftner kunne synges/læres nye sange fra højskolesangbogen.
Der var ønske om, at der skal læres flere nye sange i stedet for at ”pudse” gamle stykker af, i
fremtiden.
Forslag til sommertur: Tur med overnatning evt. Samsø eller Lund med bus.
Birte har et ønske fra Ryslingekoret om et besøg hos os i Viborg.
Inger har en kontakt i Løgumkloster, som gerne vil arrangere et besøg af os.
Tove fortalte at planerne for et samarbejde med kor fra Nordjylland og en koncert til
sommerafslutningen i år, er gået i vasken, da koret i Nordjylland skal skifte dirigent.
Arrangementsudvalget består i øjeblikket af:
Vera, Mona D, Mona O, Margit, Niels, Vagn Åge, Inger.
Koncertudvalget består i øjeblikket af:
Marianne, Carsten og Jens Asger.
Der blev talt om, at få lavet nogle flyers, for at udbrede kendskabet til Viborg Koret.

Referent: Susan Christensen
Dirigent: Jens Asger Nielsen
Godkendt ………………….

