Viborg d. 2. marts 2017

Referat fra generalforsamlingen i Viborg Koret d. 27. feb. 2017
Fremmødte 39
Dagsorden
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Jens Asger blev valgt.
Ad punkt 2. Formandens beretning.
Da formanden var forhindret i fremmøde fremlagde Leif beretningen på formandens vegne.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Else fremlagde regnskabet. Hun oplyste om, at tørklæder og slips kun er til låns og skal tilbageleveres
ved udtrædelse af koret.
Der var spørgsmål til den forholdsvis lave koncertindkomst, hvilket gav anledning til en længere debat
om koncertarrangementer.
Else informerede om, at der så til gengæld var et større tilskud fra Kulturelt Samråd og redegjorde for
tilskudsmulighederne. Der blev talt om, hvor vanskeligt det er at finde muligheder for at afholde
koncerter.
Koret blev informeret om, at vi i flere år har sendt foldere ud til kirkerne i nærområdet, hvor vi foreslår
os til koncertarrangementer, uden at det har givet respons. Carsten mener vi skal henvende os til
organisten direkte telefonisk for at få noget ud af det og være i meget god tid.
Nogle efterlyste flere koncerter. Forslag: flere plejehjem, krop og kultur, lavere pris for koncerterne,
ingen forplejning efter kirkekoncert, hvis det er det, der gør det det for dyrt for kirkerne, Borgvold,
Skakbrættet og Tinghallens foyer. Det blev nævnt at det ikke nødvendigvis skulle være bestyrelsen,
som opsøgte koncerterne, men nogen fra koret. Alt dette endte i en stærk opfordring til
kormedlemmerne om at bruge deres netværk til at få koncerter i hus og overlade den endelige aftale
til formanden/bestyrelsen.
Der blev spurgt, om vi har noget ud af medlemskabet af Radio Viborg. Da beløbet er meget lille blev
der ikke gjort mere ud af det.
Regnskabet blev godkendt.
Ad punkt 4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
Ad punkt 5. Valg.
a. Valg af kasserer.
På valg er Else Nørgård
Else blev genvalgt.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Tove Jensen og Susan Christensen
Begge blev genvalgt.
c. Valg af 1. og 2. suppleanter
På valg er:
1. suppleant Mona Dinsen
2. suppleant Ole Rasmussen
Begge blev genvalgt.

d. Valg af revisor.
På valg er: Mona Olesen
Mona blev genvalgt.
e. Valg af revisorsuppleant.
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
Alle blev genvalgt.
Ad punkt 6. Eventuelt.
Orla savnede en debat om godt og skidt i stedet for at medlemmerne tier og samtygger under evt.
Han gav Karl Alfred stor ros for sit arbejde, men synes det er svært at orientere sig i noderne under
øvning, når man ikke kan noder og at han mangler overblik og sammenhæng, når vi øver større ting.
Han efterlyser desuden løbende orientering om, hvad der foregår i bestyrelsen.
Det gav anledning til en længere debat med flere forslag:
Der opfordres til stilhed, når der øves stemmer.
Gruppeøvning som løsning på tidspres.
Indspilning af stemmer på mobiltelefonen, så man kan øve hjemme.
Genbrug af sange vi er gode til, f.eks. You raise me up og Gabriellas song.
At vælge et basisrepertoire som altid hurtigt kan pudses af.
Vælge sange der ikke ligger for højt for sopranerne.
Huske blyanter til notater.
Igen efterlyses et større korværk. Repertoireudvalget har haft det på bordet, men hvis der også skal
nye sange på programmet bliver det svært at finde tid til det.
Karl Alfred oplyste om at indlæring af et større værk og flere koncerter modarbejder hinanden, der vil
ikke være tid til begge dele. Vi har stort set været presset hele tiden med de koncerter vi har haft.
Det blev forslået, at vi allerede nu langtidsplanlægger repertoiret til den kommende korfestival og
vores halvtredsårs jubilæum.
Lis roste vores sommerudflugt, og forslår en tur med koncert og overnatning 1 eller 2 nætter.
Der skulle uddeles to 25 års nåle. Den ene til Kirsten Ahrenfeldt sammen med nogle smukke ord om
kordeltagelsen og den anden skulle Birgit Clausen have, men da hun ikke var til stede vil den blive
leveret til næste øveaften.
Der blev afsluttet med en mad, en fastelavnsbolle og 1/2 times sang.

