Referat fra generalforsamling i Lunakoret 4.10.2016
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at der øves en halv time mere resten af sæsonen, da vi
ikke har ret mange øvetimer tilbage. Altså korprøve fra 19.00 til 21.30
5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Helle Degn
Inge Andersen
IT-ansvarlig er fast medlem af bestyrelsen og derfor ikke på valg
(pt. Dorien)
Plus en suppleant
6. Valg af revisor (p.t. Hanne Rahbek)
7. Valg til festudvalget: Wendy, Susan, Birgit og Birthe
8. Valg til sang- og koncertudvalget: Hilda, Tina og Jutta
9. Orientering om korets arbejde fremover
10. Eventuelt
Ad 1
Bodil valgt til ordstyrer.
Generalforsamlingen lovlig varslet. Dagsorden godkendt.
Ad 2
Formanden aflagde beretning som følger:
BERETNING 2015 – 2016.
Første arrangement efter generalforsamlingen 27. 10, var fællessang med Jørgen
Andersen den 8. 11 2015.
Derefter deltog vi ved : DE NI LÆSNINGER, i Egeskov kirke den 13.12. 2015 ,
efterfulgt af afslutning på sæsonen den 15.12.
Vi startede 1. sæson 2016 den 2. 2 og holdt et bestyrelsesmøde i forb. med øveaftenen,
hvor vi drøftede arrangementet til vort 20 års jubilæum.
Den 21. 2, var Ulla, Helle og jeg ude hos Inge Axø, med en lille erkendtlighed, da vi
ikke fik sagt farvel til hende på en koraften.
Den 28.3 deltog vi ved en påskegudstjeneste i Egeskov kirke.
Vi var inviteret til at deltage ved 4. Maj højtidligheden ved banegården og synge et par
sange fra vort repertoire ved Meldahl Rådhus. Vi var nogle stykker der deltog i
gudstjenesten i Egeskov kirke pinsedag.
I forb. med vort jubilæum , mødtes Ulla og jeg med en journalist fra lokalavisen, for at
få lidt omtale af koret, det kom der en flot artikel ud af, også Elbo Bladet skrev en flot
omtale, dog kun efter et telefoninterwiev med Inge.
Vi afholdt en velbesøgt jubilæumskoncert den 31.5. Med Louise og
som solister.
Efter at også koret havde sunget nogle sange, var koret vært ved kaffe og kage. Vi

havde hyret Henning og Kirsten ( de laver kaffe og bager til Jørgen A. s eftermiddage)
til at hjælpe os.
7. juni holdt vi afslutning på Trinity. Et rigtig dejligt sted med god mad og hyggelig
stemning.
2. sæson startede den 13. september.
Den 6. 11 er der fællessang med J. A,. og Lyngsoddekoret, der var lagt op til at flere kor
skulle deltage, men det har ikke været muligt.
Den 11. 12 DE NI LÆSNINGER i Egeskov kirke.
Afslutning den 13.12 2016.
eretning følger fra formanden

Formandens beretning godkendt.
Ad 3
Regnskabet omdelt og gennemgået af Helle. Regnskabet godkendt.
Revideret af Hanne Rahbek
Ad 4
Generel modstand mod en halv times længere korprøve.
Svitlana mener at vi sagtens kan nå det vi skal til de kommende optrædener
Diskussionen munder ud i, at vi kan indhente lidt tid ved at alle kommer til tiden
og at vi starter præcist..!
Desuden foreslår Svitlana at de enkelte stemmer en gang imellem evt. indkaldes til
separat øvning et kvarter før de andre.
Rita minder om, at der også skal være plads til at hygge sig og ha det rart.
Ad 5
Helle genvalgt
Inge genvalgt
Dagny valgt som ny suppleant
Ad 6
Hanne genvalgt som revisor.
Den nye bestyrelse ser hermed således ud:
Dirigent: Svitlana Leonchuk
Formand: Inge Andersen
Næstformand: Hilda Bang
Kasserer: Helle Degn
Sekretær: Ulla Wiemann
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Friis Larsen
IT-ansvarlig Dorien Hansen
Suppleant: Dagny Køster
Ad 7
Birgit, Birthe vil gerne fortsætte i festudvalget
Nye er Hilda og Jutta

Ad 8
Sang- og festudvalget finder i samråd med Svitlana nye sange og noder.
Alle kormedlemmer må gerne henvende sig til sangudvalget med forslag.
Svitla har dog vetoretten.
Udvalget består herefter af Tina, Aja og Bodil
Det anbefales at der allerede ved en sæsons afslutning foreligger sange til den nye
sæson.
Ad 9
Ingen koncertplaner for 2017 ud over de nævnte i Inges beretning.
Sæsonstart 2017 bliver den 24. januar 2017
Ad 10
Bodil synes det er lidt svært at overskue hjemmesiden og finde ud af repertoiret og
hvilke nye sange der skal printes ud og medbringes.
Dorien vil gerne, at vi alle selv printer sangene ud, men hun sørger for at printe
10-15 stk. ud
Inge ønsker at man er bedre til at melde afbud for en øveaften. Man behøver ikke
at give en grund, blot en kort besked med afbud.
Svitlana foreslår, at vi annoncerer efter nye medlemmer.
Da dette iflg. Inge er dyrt med annonce, kunne man søge tilskud hos kommunen til
dette.
Bestyrelsen vil ved næste møde tage dette op.

6.10.16 Referent Ulla Wiemann

