Referat fra generalforsamlingen i Lunakoret 22.10.2019.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Gennemgang og godkendelse af regnskabet.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen
På valg er:
Hilda Bang
Ulla Wiemann
Lisbeth Friis Larsen
(It ansvarlig er fast medlem af bestyrelsen og derfor ikke på valg (pt.Dorien)
Plus en suppleant Wendy Kristensen.
6. Valg af bilagskontrollant (pt. Hanne Rahbek)
7. Valg af festudvalget: Hilda og Ilse, Dorien og Dorit
8. Valg til sang-og koncertudvalg: Aja, Rita, Lisbeth
9. Orientering om korets arbejde fremover.
10. Eventuelt.
Ad 1.
Hilda valgt til ordstyrer.
Generalforsamlingen lovlig varslet. Dagsorden godkendt.
Ad 2.
Formandens beretning:
Beretning fra oktober 2018 – oktober 2019.
Efter generalforsamlingen øvede vi videre på sange til vores optræden på Fa.
Bibliotek den 1.12; det var en god og hyggelig koncert, hvor vi benyttede chancen
til at gøre reklame for koret med flyers som blev lagt flere steder. Vi blev flot
beværtet og vi fik oven i købet 4000,00 kr. til kor-kassen.

16.12: De Ni Læsninger i Egeskov Kirke, hvor vi traf mandskoret Skjold, som
Svitlana også er korleder for og som vi i maj måned skulle have fælles koncert
med.
18.12: Juleafslutning i vore lokaler, som altid vel arrangeret af festudvalget og
derfor meget hyggeligt.
Der var planlagt start den 8.1.2019 med Aja, som ville fortælle os lidt om korsang.
Det måtte desværre laves om, da Ajas mand døde i julen og hun derfor selvfølgelig
ikke magtede at komme. Det blev så en snakke og orienteringsaften. Ulla, Dorien
og jeg deltog i begravelsen i Strib Kirke.
15.1 og 22.1: Louise som gæste-korleder. Det giver altid lidt ny inspiration.
29.1: Svitlana klar igen og øve til koncert med Jørgen Andersen den 3.3, som vi
desværre måtte aflyse da vi ikke kunne stille nok op. Meget ærgerligt. Jeg håber
ikke det gentager sig!!!
I midten af marts falder Svitlana og brækker benet. Træls og synd for hende, så vi
måtte have gæstedirigenter. Vi fik Dorthe, organist i Taulov Kirke; nogle gange
Tove fra Middelfart der har været korleder for Skjold og derfor helt perfekt, da vi
jo havde en FÆLLES KONCERT TIL HARMONIKAKLUBBENS 30 ÅRS JUBILÆUM DE
12.5, som vi jo skulle øve til. Der var også fælles øvedage på Bakkeskolen, hvor
Svitlana heldigvis var nogenlunde klar igen. Derfor ingen afslutningskoncert i vort
eget lokale i år.
21.5: Sommerafslutning i Golfklubbens lokaler.
16.6: Mødtes bestyrelsen og sangudvalget til en snak om vort fremtidige
repertoire. Der har været lidt snak i krogene; vi vil gerne have lidt muntre og glade
sange og kun bruge to øveaftener til De Ni Læsninger.
19.6: Møde igen hvor Svitlana deltog og vi orienterede hende om hvad vi var
kommet frem til. Vi har allerede fået nogle gode sange, både nyt og gammelt.
Vi fil en henvendelse fra Dorthe om at deltage i en gudstjeneste i Taulov Kirke
sammen med hendes pigekor, da hun er meget glad for vores ”Morgensang af
Elverskud”og ”Jordens Sang” og derfor gerne ville sætte os sammen. Der blev så

hasteindkaldt til kor-start den 3.9; der var så en del der ikke kunne, men vi var 1011 stykker der var med i Taulov Kirke den 8.9. Det var jo OK sammen med pigerne;
en dejlig oplevelse og det gav 2000, 00 kr. til korkassen.
10.9: Opstart med dejlige sange.
Formandens beretning GODKENDT.
Ad 3:
Regnskabet omdelt af Hanne og gennemgået.
Regnskabet GODKENDT. Se bilag.
Ad 4:
Ingen indkomne forslag.
Ad 5:
Valg af bestyrelsen:
Ulla Wiemann – genvalgt
Lisbeth Friis Larsen – genvalgt
Wendy Kristensen – nyvalgt
Hilda Bang ønskede ikke genvalg.
Ny suppleant: Maria Heuer.
Ad 6:
Hanne Rahbek genvalgt som bilagskontrollant.
Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu.
Ad 7:
Festudvalget: Dorit og Dorien fortsætter, Hanne Olesen og Lisbeth Friis Larsen er
nyvalgt.

Ad 8:
Sang- og koncertudvalget.
Efter lidt frem og tilbage snak blev der enighed om fortsat at have et sangudvalg.
Sangudvalget er: Maria Heuer, Lisbeth Friis Larsen, Bodil Borch og Rita Bruun.
Svitlana gør opmærksom på at sangene skal være med klaver-akompagnement.
Hun vil selv deltage i et kursus hvor man lærer at skrive noder til flerstemmige
sange. Så måske kan hun – mod betaling- skrive noder til vores kor.
Ad 9:
Der var noget tale omkring vores påklædning til koncerten. Ved vores optræden
sammen med harmonika-klubben fremstod koret lidt ”rodet”, uden fælles
identitet som kor.
Vi blev enige om at vi til Jørgen Andersens koncert den 24.11 er i vores sorte kjoler
med tørklæde og at vi ved De Ni læsninger bærer sort med rødt.
(Svitlana vil høre om Egeskov Kirke også vil give en skilling til kor-kassen)
Ad 10:
Eventuelt:
Drøftelse om at skaffe nye medlemmer. Vi kan i hvert fald reklamere for os selv
ved at deltage i koncert med Jørgen Andersen.

Inge takkede for god ro og orden og en tak til Hilda for arbejdet i bestyrelsen.

25.10.2019
Referent Dorien Hansen

