Referat fra generalforsamling i LUNA-Koret den 9. oktober 2012
Dagsorden iflg. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Valg af bestyrelse
Valg til sangudvalg/koncertudvalg
Valg af IT-ansvarlig
Valg til festudvalg
Drøftelse af hovedlinier for korets arbejde i det kommende år, herunder
koncerter
9. Juleafslutning
10. Indkomne Forslag
11. Eventuelt
Ad 1
Hilda Bang valgt til ordstyrer.
Ad 2
I fravær af Inge Axø pga sygdom aflagde næstformand Ulla Wiemann beretning
om årets aktiviteter (se årsberetning)
Årsberetning godkendt.
Ad 3
I fravær af kasserer Helle Degn (ferie) blev regnskabet gennemgået af revisor
Dorien hansen (udarbejdet af Helle Degn). Regnskabet godkendt.
Revideret af Dorien Hansen.
Ad 4
Valg af bestyrelse:
Kasserer/Næstformand
1. bestyrelsesmedlem
3. bestyrelsesmedlem
1. suppleant
2.suppleant
3. suppleant
Valg af revisor

Ulla Wiemann (genvalgt)
Maria Heuer (genvalgt)
Inge Andersen (genvalgt)
Tina Henriksen (vikar)
Hilda Bang
Tove Markussen
Dorien Hansen (genvalgt)

I formanden Inge Axø’s fravær er 1. suppleant Tina Henriksen vikar i bestyrelsen
Ad 5
Valg til Sangudvalg
Jutta Gram, Dorien Hansen og Lena S. Jensen
/koncertudvalg
Sang og koncertudvalget skal være inspiration for dirigenten og nyvælges hvert år.
Koncertudvalget skal evt. skaffe koret 2-3 koncerter pr. sæson.

Ad 6
Valg af IT-ansvarlig

Ad 7
Valg til festudvalg

Maria Heuer (genvalgt)

Rita Bruun og Dagny Køster genvalgt
nye medlemmer Ilse Ernst og Hilda Bang

Ad 8
Vi har lige haft et større arrangement den. 7.10. i år, og har et kommende
arrangement den 4.5.13 med Jørgen Andersen, men det ville være dejligt at have
koncerter at arbejde hen imod.
Ingen julekoncert, da Louise er væk 2 uger i november
Sammen med koncertudvalget planlægges 1 times koncert på et tidspunkt, samt
evt. underholde et par steder, evt. en kirke.
Honorar for koncerter?
Der er ingen tradition for at vi tager penge for at give koncert. Men hvis det var
tilfældet kunne pengene doneres til en organisation.
Gerne synge sammen med andre kor.
Evt. korstævne med invitation af en prof. Musiker eller kunstner, eksempelvis
John Højby eller Erik Sommer.
Ad 9
Juleafslutning 11. december - afholdes i Kongensgade 111 - arrangeres af
festudvalget.
Ad 10
Ingen indkomne forslag
Ad 11
Hilda: vore koncerter skal gerne være sjove, ikke for ”pæne”
Vore tørklæder: Der var flere forslag fremme om nye tørklæder og deres
udseende, man enedes om at arbejdet med nye tørklæder ligger i bestyrelsen.
Dorien foreslog at man fik evt. nye tørklæder produceret hos Fredericia
produktionsskole.
Forslag om, at koret gerne må være større. Louise synes at koret er godt afstemt
stemmemæssigt med det antal medlemmer der er i øjeblikket. Man diskuterede om
man skulle hverve flere medlemmer og hvordan. Louise ville undersøge, om man
kan afslå at optage medlemmer, der søger og aflægger prøve i koret, når koret er
under aftenskolen.

Bestyrelsen skal snakke om optagelse af nye medlemmer på næste
bestyrelsesmøde.
Forslag fra Ilse om højskolekursus for koret.
Hilda foreslår anført i referatet mulighed for en vedtægtsændring i 2013 vedr.
bestyrelsens sammensætning:
bestyrelsen reduceres til 5 faste medlemmer
Rangfølgen af suppleanter skal være sådan, at når 1 træder ud, så rykker den
næste en plads op og den nyvalgte er i bund.
Forslaget skal indsendes i god tid forud for næste generalforsamling.
17.10-12 Referent Ulla Wiemann

