Referat fra Generalforsamling i Viborg Koret d. 14. september 2020
Det var 32 fremmødte incl. dirigenten.
Dagsorden.
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Jens Asger blev valgt.
Ad punkt 2. Valg af 2 stemmetællere.
Lis og Nina blev valgt.
Ad punkt 3. Formandens beretning.
Se bilag.
Ad punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt. Der var et underskud på årets regnskab pga. manglende
koncerthonorarer, færre betalende kormedlemmer end tidligere og et bankgebyr på 3.365 kr.
Ad punkt 5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
Ad punkt 6. Valg.
a. Valg af formand for 2 år.
Mona blev genvalgt.
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Ole Rasmussen blev genvalgt.
Vagn Aage blev genvalgt.
c. Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant.
Jens Asger blev valgt som 1. suppleant.
Vera blev valgt som 2. suppleant.
d. Valg af revisor.
Jørgen Bækby blev genvalgt.
e. Valg af revisorsuppleant.
Carsten Marcussen blev genvalgt.
f. Valg af repertoireudvalg.
Der var to forslag til soprangruppens repræsentant. Inger Ørnsvig fik 10 stemmer og Vera
Lambertsen fik 21 stemmer. Vera blev valgt. Birgit Clausen ønskede ikke genvalg for altgruppen,
Birte Marcussen blev valgt. For tenorgruppen blev Vagn K. Christensen genvalgt og for
Basgruppen blev Jørn Bækby genvalgt.

Ad punkt 7. Eventuelt.
Formanden overrakte Vita Hansen 25 års nålen med et par velvalgte ord og tak for den trofaste
deltagelse i de mange år.
Arrangementsudvalget ( Niels, Vera, Inger, Vagn Aage, Mona og Birte ) og koncertudvalget (Jens
Asger, Carsten, Marianne) blev opfordret til at fortsætte.
Karl Alfred blev tildelt en taletid. Han var glad for, at så mange sluttede op om koret. De
omstændigheder coronaen har pålagt os kunne måske bruges til at forny vores måde at øve på.
Karl Alfred kunne godt tænke sig at repertoiret blev lidt mere ensartet i stilen i perioder.
Der var forslag om:
at vente med at starte kor til efter jul, men der var stort tilslutning til at komme i gang med det
samme.
at sværhedsgraden ikke bliver for høj.
at der vælges nogle faste sange til de forskellige årstider, som vi kan og hurtigt kan pudse af til en
koncert.
at der kunne vælges flere musicals til repertoiret.
at repertoirelisten fra starten ikke skal være så omfattende.
at stemmeøvning kan praktiseres hver for sig, hvis der er behov for det.
at vi alle giver hurtig besked til koret i tilfælde af coronasmitte.
Der blev spurgt til om bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om størrelsen på koret og hvilke tiltag
der bliver gjort for at få flere mænd og alter.

