
Referat fra generalforsamling i Viborg Koret d. 12. marts 2018 
 

Fremmødte: 35 

 

Dagsorden 

 

Ad punkt 1. Valg af dirigent. 

Jens Asger blev valgt. 

Ad punkt 2. Formandens beretning. 

Se vedhæftet kopi. 

Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Da Else var fraværende fremlagde Leif regnskabet. Der blev spurgt, hvorfor vi ikke betaler Koda 

afgift. Det blev diskuteret med udgangspunkt i, at vi skal fremover skal betale. Forslag om 

afstemning i koret endte med, at det i stedet blev pålagt bestyrelsen at afgøre, om vi skal melde os 

til det eller ej. Der blev i den forbindelse også talt om medlemskabet af Radio Viborg. Tove oplyste 

at bestyrelsen på sidste møde har besluttet at melde koret ud. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad punkt 4. Indkomne forslag. 

Birgit Clausen havde stillet et forslag/ forespørgsel om vores koruniform. Sorte eller hvide bluser, 

tørklæde eller smykker. Hvad skal vi bære til vores jubilæum? Der blev diskuteret for og imod og 

det endte med, at der blev valgt et nyt tøjudvalg bestående af Birgit Clausen, Inger Ørnsvig og 

Birthe Ebdrup. 

Ad punkt 5. 

a. Valg af formand. 

På valg er Tove Jensen. 

Tove Jensen blev genvalgt. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Leif Jensen. 

Leif blev genvalgt. 

På valg er: Mona Dinsen. 

Mona blev genvalgt. 

c. Valg af 1. og 2. suppleanter. 

På valg er Ole Rasmussen. 

Ole blev valgt som 1. suppleant. 

Vera blev valgt som 2. suppleant. 

d. Valg af revisor. 

På valg er Mona Olesen. 

Mona blev genvalgt. 

e. Valg af revisor suppleant. 

På valg er Carsten Marcussen. 

Carsten blev genvalgt. 

f. Valg af repertoireudvalg. 

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

Tove ønskede ikke genvalg. Inger, Jørgen og Vagn blev genvalgt. Som ny blev Birte Marcussen 

valgt.  

 

 

 



Ad punkt 6. Eventuelt. 

Formanden opfordrede til at kormedlemmerne gør hyppigere brug af hjemmesiden, så der kunne 

spares en del informationer på mailen. Det blev diskuteret en del og der var stemning for at 

mailkorrespondancen skulle fortsætte som hidtil. 

Der blev spurgt, om der kommer tv på til jubilæet. Arrangementsudvalget meddelte, at det ikke var 

afgjort endnu.  

Det var ønsker om en lidt anden opstilling, event hestesko, når vi øver i kirken, da det er svært at se 

og høre dirigenten for alle på en gang. 

Der blev uddelt 25 års nåle med diplom og en takketale fra formanden. Modtagerne var Sonja 

Østergård, Sigrid Johansen, Ingrid Ørnsvig og Ole Rasmussen. 

Der skal skrives nyt diplom til Inger og der skal udleveres diplom til Birgit Clausen, som ikke fik et 

sammen med nålen sidste år. 

Jens Asger inviterede til morgensang på adressen og kaffe i forsamlingshuset fredag d. 18. maj kl. 

8.30. Vi skal underholde med ca. 3 sange under kaffen.  

 


