Viborg d. 24. marts 2015

Referat fra generalforsamling i Viborg Koret 2015
Til stede: 48
Formanden bød velkommen.
Fælllessang fra Tove´s fine hæfte.
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Jens Asger blev valgt som dirigent.
Ad punkt 2. Formandens beretning.
Se vedlagte bilag.
Der blev givet blomster til Birgit Larsen, som tak for 7 års arbejde med hjemmesiden, og til Susan
som tak for hjælpen i forbindelse med formandens fravær. Tove Jensen overtager arbejdet med
hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.
Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4. Indkomne forslag.
Af hensyn til det administrative arbejde foreslår bestyrelsen at § 2, afsnit 3, som lyder:
Kontingentet betales senest 1. november. Deltagelse i korets generalforsamling forudsætter rettidig
betaling af kontingent., ændres til:
Kontingentet betales senest 1. oktober. Deltagelse i korets generalforsamling forudsætter rettidig
betaling af kontingent.
Ændringen er markeret med kursiv skrift.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 5. Valg
a. Valg af kasserer.
På valg er: Else Nørgård.
Else blev genvalgt for 2 år
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Susan Christensen.
Tove Jensen.
Tove og Susan blev genvalgt, begge for 2 år.
c. Valg af 1. og 2. suppleanter.
På valg er: 1. suppleant Mona Dinsen og 2. suppleant Ole Rasmussen.
Mona og Ole blev genvalgt, begge for 1 år.
d. Valg af revisor.
På valg er: Birgit Larsen.
Birgit blev genvalgt for 1 år.

e. Valg af repertoireudvalg.
På valg er: Inger Ørnsvig, Tove Jensen, Jørgen Bækby og Niels Ebdrup.
Inger, Tove og Jørgen blev genvalgt. Niels ønskede ikke genvalg. Vagn Krogh Christensen blev
valg i stedet.
Ad punkt 6. Eventuelt.
Der blev opfordret til at hjælpe alterne til oprydning/stoleopsætning, da de ikke er så mange.
Endnu en gang blev det foreslået, at vi skifter udseendet på vores koruniform, så vi ikke ligner alle
de andre kor i byen..
Et tøjudvalg blev valgt: Helle Krogh, Margit Bech, Mona Olesen, Ole Rasmussen og Niels Ebdrup.
Der var mange forslag til at styrke vores herregruppe:
Evt. søge herrestemmer i avisen.
Forespørgsel til afgående medlemmer af kammerkoret.
Aktivere kormedlemmernes netværk.
Evt. omrokering, så der kommer nogle enkelte damestemmer med i tenorgruppen.
Rabatordning til nye mænd.
Der var en livlig debat om repertoiret. Nogen efterlyser tid til at arbejde med et større værk. Nogen
er bekymret over at sværhedsgraden bliver for høj, så det kan skræmme folk væk fra koret. Nogen
ønsker en lettere genre, og nogen ønsker noget med udfordringer i. Det bliver dirigenten og
repertoireudvalget, der skal sortere i det.
Der blev foreslået en weekend med stemme/rytmetræning og/eller en weekend til at indøve et større
værk.
Dirigenten foreslog, at det måske var en mulighed at indøve noget sammen med Viborg Herrekor.
Af hensyn til det generelle billede af koret, når vi stiller op til koncert, blev alle bedt om at holde
mapperne åbne og ikke foldet om.

