Referat fra generalforsamling i Lunakoret 16.9.14
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse:
På valg er:
Helle Degn
Maria Heuer
Inge Andersen
Suppleant
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem mere, da Tove Markussen er udmeldt.
6. Valg af revisor (p.t. Dorien)
7. Valg til festudvalg. Tove T. (Birthe K. orlov, Ilse og Hilda afgår efter tur).
8. Valg af sang- og koncertudvalg (pt. Dorien, Tina og Jutta)
9. orientering om korets arbejde i det kommende år
10. Eventuelt
Ad 1
Hilda Bang valgt til ordstyrer.
Generalforsamlingen lovlig varslet. Dagsorden godkendt.
Ad 2
Formanden aflagde beretning som følger:
BERETNING 2013- 2014.
Det har været et meget travlt år i Lunakoret. Efter generalforsamlingen, hvor Ilse ikke ønskede at
fortsætte som formand, konstituerede bestyrelsen sig med Inge A., som formand, Tove Markussen som
næstformand , Ulla fortsætter som sekretær, Helle fortsætter med regnskabet og Hilda og Maria som
alm. best. mdl,, Dorien som IT ansvarlig og revisor. Birthe Kamp som suppleant.
Louise meddelte i efteråret, at hun ikke ønskede at fortsætte som dirigent fra januar 2014, så vi skulle
finde en ny. Der blev holdt bestyrelsesmøde den 3/12, hvor vi drøftede dette. Og Leif Urhøj, fra Den
kreative aftenskole blev kontaktet. Det lykkedes som bekendt at få Rasmus. Men det medførte en hel
del nytænkning, da Rasmus først kunne starte 18. februar. Louise tog de første 2 øve aftner i januar.
Derefter havde vi 2 meget spændende og givende aftener med Christine Dahl ( som tidligere har været
vor dirigent). Rasmus var nødt til at aflyse nogle øve aftner, pgr. af skolen, men det løste vi ved at
lægge en ½ time til nogle af de andre aftner.
På trods af dette har vi haft en hel del koncerter og arrangementer. Den 29/10 en velgørenhedskoncert i
Tavlehallen, 19/11 hyggelig fællessang på Othello, 20/12 sang i gå gaden ( det gav 2000,00 kr. i
honorar) . 2/3 - 14 fællessang med Jørgen Andersen, 4/5 fællessang med Jørgen Andersen, her deltog
også Begynderkoret, Fredericiakoret og Lunakoret. Vi var 12 der gik ud og spiste bagefter ,da vi skulle
medvirke ved Mindehøjtidligheden ved mindesmærket ved Banegården om aftenen. Vi fik også nye
tørklæder i år, lavet på Produktionsskolen.
8/12 holdt vi juleafslutning og tog her officielt afsked med Louise.
4/3 bestyrelsesmøde hvor vi bla. drøftede forløbet for 4. maj.
20/5. Sommerafslutning blev holdt i Kolonihavaforeningen ”Fuglsang”, i deres Fælleshus og den
dejlige mad fik vi fra Fuglsangcentret.

25/8 bestyrelsesmøde hvor vi planlagde det kommende halvår. Der er lavet en plan som alle har fået.
Her måtte vi så tage til efterretning, at vi igen skal have ny dirigent, da Rasmus går på tredje år og
skal være med i en forestilling på Det ny Teater i Kbh. og derfor ikke kan fortsætte. Vi er gået i gang
med at søge efter en ny.
Medlemstallet er desværre dalet i år, da Tove Markussen ikke ønsker at køre så langt hver tirsdag og
derfor har meldt sig ud. Birthe Kamp og Jutta Gram har bedt om orlov og Lene og Margit, har jeg fået
at vide, ikke kommer mere. De har ikke meldt sig ud, men Inge Axø har fået det at vide.
Inge Andersen

Formandens beretning godkendt.
Ad 3
Regnskabet omdelt og gennemgået af Helle. Regnskabet godkendt.
Revideret af Dorien.
Ad 4
Ingen indkomne forslag.
Ad 5
Helle genvalgt
Maria genvalgt
Inge Andersen genvalgt
Dorien valgt til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tove M.
Ny suppleant Lisbeth
Ad 6
Hanne blev valgt til ny revisor.
Ad 7
Nye medlemmer af festudvalget: Birgit, Birthe og Susan
Udvalget består hermed af Tove T., Birgit, Birthe og Susan
Ad 8
Det har været på tale at nedlægge sang- og koncertudvalget, men det blev
besluttet, at det skal fortsætte.
Jutta og Dorien går ud, ny er Dagny – Tina fortsætter sammen med Dagny
Ad 9
Koret skal have ny dirigent, da Rasmus stopper
Der er et par forslag til en ny, evt. en lærer fra Snoghøj Folkehøjskole.
Leif Uhrhøj prøver at finde emner, og koret kan evt. også avertere efter en i
Lokalavisen.
Vedr. korets arbejde skal vi iflg. Inge stadig være udadvendte og gerne deltage i
arrangementer og koncerter.
Vi har desværre dalende medlemstal, vi skulle gerne være flere 2. sopraner.

Der blev talt om sponsorpas, d.v.s. at aftenskolens støtteforening ved salg af et
sponsorpas til 100,- indsamler penge til at give børn gratis undervisning.
Det blev vedtaget, at koret køber et sponsorpas til 100,Foto er aftalt til den 2.12.14
Information fra Leif Uhrhøj om at vi ikke skal betale for december måned p.g.a.
manglende dirigent, da Rasmus holder ultimo november, og vi nok først kan få en
ny dirigent fra januar.
Rasmus fortalte derefter om hvad der skal ske under hans uddannelse indtil juni
næste år.
Ad 10
Hilda fortalte at sommerfest-regnskabet balancerede økonomisk. Alle var enige
om at sommerfesten var en stor succes.
21.9.14 Referent Ulla Wiemann

