Generalforsamling Lunakoret Tirsdag 26/10 2021

Pkt 1 Valg af ordstyrer
Dorien modtog valg som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen, lovlig indkaldt.
Pkt2 Formandens beretning
Inge Andersen fremlagde formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt. ( se vedlagt)
Beretningen dækkede perioden Okt 2019 – Okt 2021.
Pga. Corona-situationen, var der ikke nogen generalforsamling i 2020, og ligeledes var koncert ved
De ni læsninger i dec. 20, samt vores afslutning på sæson 19/20 aflyst.
Koret startede op igen d 21/9 2021
Nogle medlemmer har valgt at være i venteposition.
Pkt 3 Gennemgang og godkendelse af regnskab
Kasserer Helle Degn fremlagde regnskabet for 2 år, igen pga Corona situationen.
Samlet for de 2 år er der et lille overskud på kr. 392, og vores indestående i banken er kr 10.078
Regnskabet blev godkendt
Pkt 4 Indkomne forslag
Der blev fremsat forslag om at alle meddelelser mm . bliver sendt på mail.
Men Inge Andersen (Formand) præciserer at ALLE OFFICIELLE INFORMATIONER BLIVER SLÅET OP PÅ
HJEMMESIDEN – her har alle medlemmer af koret en forpligtelse til at holde sig orienteret.
Pkt 5 Valg til bestyrelsen
På valg:

Inge Andersen, Formand – Genvalgt
Helle Degn, kasserer – Genvalgt
Wendy Kristensen, suppleant – Genvalgt
Dorien pt. IT-ansvarlig og fast medlem af bestyrelsen og derfor ikke på valg

Pkt 6 Valg af bilagskontrollant
Pt. Hanne Rahbek – Genvalgt
Pkt 7 Valg til festudvalget
Festudvalget består af Dorit, Dorien, Hanne og Lisbeth – alle fortsætter
Pkt 8 Valg til sang – koncertudvalget
Sangudvalget består af Bodil, Rita og Lisbeth. Det blev besluttet at nedlægge sangudvalget, da det
primært er Svitlana, der kan afgøre hvilke sange, der kan synges af koret.
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Pkt 9 Orientering om korets arbejde fremover, samt fastsættelse af kontingent
Kontingent for indeværende sæson 2021/2022 blev fastsat således:
Efterår 2021 (sep-dec):

kr. 500

Forår 2022 (jan-maj):

kr. 700

Begrundelse for kontingent stigning skyldes faldende antal medlemmer i koret. Det blev gjort op til,
at koret vil få 16 øvegange incl. koncert i forårssæsonen, og dermed er en kontingentstigning
nødvendig, for at kunne betale vores vederlag til Den Kreative Aftenskole ( som indeholder aflønning
til korleder)
Fremtidige arrangementer:
D. 12/12 2021 De ni læsninger i Egeskovkirke
D. 17/5 2022 Der holdes en lille forårskoncert for venner, bekendte og familie i samme stil, som vi
plejer.
Der kom forespørgsel om koret ville være interesseret i at komme ud og synge u/vederlag for Sct.
Gerog´s Gliderne. Hanne Rabek vil vende tilbage med evt. yderligere info.
Pkt 10 Eventuelt
Ingenting

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Referent, Lisbeth Friis Larsen
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