Referat fra generalforsamling i Lunakoret 8.10.2013
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
a.formand (p.t.ilse)
b. sekretær (p.t. Ulla)
c. 2. bestyrelsesmedlem (p.t. Hanne)
d. suppleant
6. Valg af revisor
7. Valg til festudvalg (Rita og Dagny afgår efter tur)
8. Valg af sang- og koncertudvalg (p.t. jutta, Lene og Dorien)
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.
Efter aftale med Inge Axø medtager jeg perioden fra 10. oktober 2012 til 19. februar 2013, hvor hun
endnu var formand.
Jeg vil dog starte beretningen med at gå yderligere to dage tilbage til den 7. oktober 2012, hvor
Fredericia Harmonika Klub havde taget initiativ til en fælles koncert med titlen ”Musik på tværs”. De
optrædende var Visens Venner, Spil’opperne fra Middelfart, Fredericiakoret, Bendtsen Group og os
selv. Det var en lang, men god eftermiddag. Der var sagtens plads til flere betalende gæster, og
desværre endte koncerten op med et underskud på 1.436 kr.
Lunakoret gav ingen julekoncert i 2012, da Louise i en periode var ude i Østen sammen med familien.
Næste begivenhed var vores egen julefrokost den 11. december. Vi fik en dejlig anretning fra
Produktions-skolen. Vi havde den traditionelle pakkeleg, vi sang og havde det rigtig hyggeligt.
Den 19. februar 2013 var der ekstraordinær generalforsamling, idet Inge gr. svigtende kræfter valgte
at gå af som formand for koret efter hele 14 år på posten. Tak for arbejdet i alle årene fra koret.
Ugen efter, den 26. februar holdt vi det første besyrelsesmøde.
Forårets øveaftner sigtede mod fælleskoncert den 4. maj om aftenen under Jørgen Andersen’s
ledelse. De andre optrædende kor var Fredericiakoret og Lyngsoddekoret, og efter lidt skærmydsler
og ”kiks” blev det da en hæderlig koncert.
Så kom tiden for korets sommerafslutning den 14. maj, som Hilda velvilligt havde lagt hus til. Og
kønnere omgivelser kan man bestemt ikke finde. Tak for initiativet og slæbet til Hilda og de andre
medhjælpere.

Men dermed var det ikke slut med at mødes før sommerferien, idet koret den 26. maj var velkomne
til at synge et par sange på Treldenæs Vej, i anledning af Inge og Valdemar’s diamantbryllup. Det
var en god oplevelse i det dejligste solskin.
Koret startede ny sæson den 27. august, hvor der efter træningen blev holdt bestyrelsesmøde. Og
igen et bestyrelsesmøde den 24. september.
På sidste års generalforsamling blev der spurgt til bestyrelsens arbejde. I årets løb har vi debatteret
kom-mende arrangementer, evt. nye medlemmer, fotografering af koret, forslag til nye vedtægter,
kordag med Christina Dahl og ikke mindst nye tørklæder.
Afgang: Jytte valgte at stoppe i koret den 9. april efter at have været med fra korets start. Louise
varslet ophør som dirigent i januar 2014.
Tilgang: Birthe Kamp den 23. oktober 2012, Tove Tilsted den 30. oktober og Lisbeth den 6. november.
Mærkedage: 11. maj Birthe gift. 23. maj Inge Axø diamantbryllup. 16. juni Ulla 60 år. 9. august
Lisbeth 50 år.

Formandens beretning godkendt.
Ad 3
Regnskabet omdelt og gennemgået af Helle. Regnskabet godkendt.
Revideret af Dorien Hansen.
Ad 4
a.Forslag fra Ilse om et gaveregulativ
b. Ændring af vedtægter.
Forslag fra Jette om ændring af teksten i punkt 5 vedr. perioden for fremmødet.
Teksten fastholdes.
Diverse forslag fra Tina, som allerede var indføjet i forslaget til
vedtægtsændringerne.
De foreslåede vedtægtsændringer gennemgået punkt for punkt og godkendt.
Ad 5
Ilse ønsker af arbejdsmæssige årsager at gå af som formand.
Hanne ønsker at trække sig som emne til bestyrelsen.
Følgende blev foreslået til bestyrelsen foruden de 3 (Inge A., Helle og Maria), der
ikke er på valg:
Ulla, Tove M, Birthe og Hilda
Der blev stemt, og resultatet blev følgende:
Ulla 19 stemmer
Tove M. 14 stemmer
Birthe 7 stemmer
Hilda 17 stemmer
Grundet færrest stemmer bliver Birthe hermed suppleant.

Ad 6
Dorien genvalgt som revisor.
Ad 7
Nye medlemmer af festudvalget: Tove T. og Birthe.
Udvalget består hermed af Tove T., Birthe, Ilse og Hilda.
Ad 8
Louise orienterede kort om hvad arbejdet i sang- og koncertudvalget består af.
Udvalget skal ses som en sparringspartner til Louise med forslag til sange, men
endnu mere som den praktiske del af et koncertarrangement, ideer til nye
koncerter og at tage kontakt til de evt. koncertsteder..
Nye medlemmer Dorien og Tina.
Lene ønsker at stoppe
Udvalget består hermed af Dorien, Tina og Jutta.
Det overvejes at nedlægge dette udvalg, men indtil videre består det.
Ad 9
Louise orienterede om de kommende arrangementer for koret:
 Koncerten 29.10-13
 Julefrokost 10.12.-13
 Fællessang med Jørgen Andersen 2.3.-14
 Fællessang med Jørgen Andersen 4.5.-14
 Endnu en fællessang – dato følger
 I.h.t. tidligere referat evt. deltagelse i kulturnat – Hilda har sagen
 I.h.t. tidligere referat evt. kordag med Christina (syngbedre.dk) – en lørdag i
januar-februar, betaling af korkassen – Ilse har sagen
Louise ønsker desværre at stoppe som dirigent for koret ultimo december.
I den forbindelse orienterede hun om at Leif Uhrhøj er i gang med at finde en ny
dirigent.
Ad 10
Hilda: 9.11 er der workshop i Hannerup kirke iht fremsendt mail. Individuel
tilmelding
Rytmisk korweekend 26-27.10 iht fremsendt mail
Ilse: orientering om Christinas kordag
Luise: forslag om evt. gæstedirigent i koret. Kunne dække et par øveaftener hvis
man kommer til at mangle dirigent.
Susan: har evt. et nyt koremne.
17.10.13 Referent Ulla Wiemann

