Referat fra generalforsamling i Lunakoret 24.10.2017
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Hilda Bang
Ulla Wiemann
Lisbeth F. Larsen
En suppleant
IT-ansvarlig er fast medlem af bestyrelsen og derfor ikke på valg
(pt. Dorien)
6. Valg af revisor (p.t. Hanne Rahbek)
7. Valg til festudvalget: Hilda, Jutta, Birgit og Birthe
8. Valg til sang- og koncertudvalget: Aja, Tina og Bodil
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 2017.
Sæsonen startede den 13.9. 2016. Vi gik straks i gang med at øve til koncerten den
6.11, med Jørgen Andersen. Derefter gjaldt det DE NI LÆSNINGER i EGESKOV
KIRKE og afslutning den 6.12 i vore lokaler.
Vi holdt et bestyrelsesmøde den 3.1. 17. Her diskuterede vi hvervning af nye
medlemmer og blev enige om, at starte den nye sæson med en åben korprøve den
24.1. 17. Der blev lavet en annonce på Facebook, som alle blev opfordret til at
dele, og Jørgen ( Doriens mand) sponsorerede løbesedler til uddeling. Inge
kontaktede lokal avisen , der skrev en lille notits. Det gav som bekendt tre nye
medlemmer , som vi har haft glæde af siden.
Helle nævnte en henvendelse fra banken, om en ændring, som er sat til afstemning
på denne generalforsamling. Den er sendt til alle på email, da vi ikke havde
koraften den 17. som var en uge før generalforsamlingen, hvor forslag skulle
udleveres.
Den 17.4. deltog vi i Egeskov kirke ved en påskekoncert. Vi var blevet spurgt om
vi ville deltage den 4. maj ved mindekoncerten, men det blev aflyst, da man
ændrede programmet.
23.5. holdt vi en lille hyggelig afslutningskoncert for familie og venner. 30.5.
afslutning på cafe Katia. 6. JULI deltog vi ved en koncert på rådhustorvet.

12.9 ny sæsonstart i nye lokaler, og det gav en hel del turbulens.!!!!!!!!!!!!!!!! Vi
har nu fået et udmærket lokale, dog uden køkken så vi medtager selv kaffe og så
videre.Vi har dog mulighed for at flytte til andre større lokaler ved behov.
Vi holdt bestyrelsesmøde den 9.10, hvor vi drøftede sange, forslået af sangudvalget,
til de næste arrangementer. SE HJEMMESIDEN.
19.11 KONCERT MED JØRGEN ANDERSEN KL.1400
17.12 DE NI LÆSNINGER I EGESKOV KIRKE KL1000
19. 12 AFSLUTNING I VORE GAMLE LOKALER.
SANGUDVALGET ER I GANG MED AT FINDE NYE SANGE til næste sæson.
29.5 17 SOMMERKONCERT
Formandens beretning godkendt.
Ad 3
Regnskabet omdelt og gennemgået af Helle.
Regnskabet godkendt.
Revideret af Hanne Rahbek
Ad 4
Forslag om ændring i vedtægterne iflg. nedenstående:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 24.10. 2017
Da vi af banken er gjort opmærksom på at den måde vi hæver og betaler fra vor konto, ikke
stemmer overens med det, der står i vedtægterne skal der foretages en ændring.
I dag står der:
Lunakoret tegnes af formanden og kassereren, som begge har fuldmagt, Lunakoret bemyndiger
formanden og kassereren til at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i
økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via
elektroniske bankprodukter.
Det betyder formand og kasserer i forening.
Af praktiske årsager valgte vi i sin tid, at det er kasseren, der alene har fuldmagt til netbanken,
så der ikke skal to til hver gang der skal hæves på kontoen. Dette skrev hele bestyrelsen under
på.
Da bestyrelsen er enige om at dette skal fortsætte, ændres afsnittet i vedtægterne til:
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab,
at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender,
herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Sendt via email til medlemmerne af Lunakoret 17.10.2017.
På bestyrelsens vegne
Inge

Ad 5
Hilda genvalgt
Ulla genvalgt
Lisbeth genvalgt
Suppleant: Dagny genvalgt
Ad 6
Hanne genvalgt som revisor.

Den nye bestyrelse:
Dirigent: Svitlana Leonchuk
Formand: Inge Andersen
Næstformand: Hilda Bang
Kasserer: Helle Degn
Sekretær: Ulla Wiemann
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Friis Larsen
Bestyrelsesmedlem og IT-ansvarlig: Dorien Hansen
Suppleant: Dagny Køster
Ad 7
Birgit og Birthe vil gerne stoppe i festudvalget
Hilda fortsætter
Nye er Ingelise, Dorien og Ilse
Det nye festudvalg: Hilda, Ingelise, Dorien og Ilse
Ad 8
Bodil og Tina træder ud af sangudvalget
Aja fortsætter
Nye er Rita og Lisbeth
Det nye sangudvalg: Aja, Rita og Lisbeth
Ad 9
Inge: nye sange vil være klar til ny sæsonstart efter nytår
Der planlægges en sommerkoncert den 29.5.2018 – denne må gerne være offentlig,
så der skal tænkes på hvordan vi får det formidlet ud og der skal findes lokale.
En koncert mere for velgørenhed er også en mulighed.
Nye input modtages gerne
Aja: sangudvalget bliver klar med mange nye noder, bla. Musicals og rytmisk,
både på dansk og engelsk.
Svitlana: i løbet af efteråret arbejdes med sange og salmer hen mod de 9 læsninger
i december, men i forårssæsonen arbejdes der med de nye sange.
Flere mener at det er en god ide at afslutte sæsonen med en koncert.
Lisbeth: pga sen opstart i januar (den 30.1.2018) kunne man måske få Christina
Dahl til at komme den 23.1.2018.
(Christina Holm Dahl: Syngbedre.dk – er desuden på Facebook og har en blog)
Der er muligvis ikke økonomi i koret til dette, men der foreslås egenbetaling.

Der blev stemt om interessen for dette, og der var 18 interesserede.
Bestyrelsen kontakter Christina snarest for at høre om muligheden for en øveaften
den 23.1.2018 og prisen for dette.

Ad 10
Ilse: er vi gået fra den gule farve på tørklæderne..?
Forskellige meninger om kombinationen af gul og blå/turkis, men konklusionen er
at hvis man kan få det gule væk, så er det ok at fjerne det. Ellers forsætter vi med
det bestående tørklæde.
Ida: Må man altid tage evt. nye medlemmer med?
Ja – men hvis der kommer et evt. nyt medlem som bliver placeret i en af
stemmegrupperne, skal de omkringstående lytte til hvordan det lyder – dette vil
være en hjælp for Svitlana, når hun skal stemmeprøve og placere det nye medlem.
Evt. også løbesedler for hvervning af nye medlemmer. Dorien undersøger om der
er flere kort tilbage fra den sidste hvervning.
Bodil: Det er vigtigt for hele koret, at nye kan synge rent, men ikke nødvendigvis
efter noder.
Inge afsluttede med tak til koret for en dejlig sæson og til de afgående medlemmer
af fest- og sangudvalg.
26.10.2017 Referent Ulla Wiemann

