
Generalforsamling: 
Sted: Treenighedskirken onsdag, den 20. juni 2018 kl. 18.00. 

Ref.: Anni 

 

Dagsorden 

 
Punkt 1 Valg af dirigent og stemmetællere 

Punkt 2 bestyrelsens beretning 

Punkt 3 fremlæggelse af regnskab 

Punkt 4 fremlæggelse af budget 

Punkt 5 indkomne forslag 

Punkt 6 valg formand 

Punkt 7 valg bestyrelsesmedlemmer 

 På valg Karen – Søren – Mette, alle modtager genvalg 

Punkt 8 valg suppleanter 

Punkt 9 valg revisor 

Punkt 10 eventuelt 

 

Referat 

 
Punkt 1 Carsten valgt til dirigent som fortalte at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 Marie og Morten til stemmetællere 

 

Punkt 2 Beretning forlagt af formanden  

 August :  Hyggelig grillaften i Kolding, næsten en tradition  

 

Oktober:  sang til 1oo års jubilæum i Boldesager beboerforening, varmt – godt og tæt på 

publikum, indtægten gik til børneafdelingen  på SVS. 

 

Lørdagsøvning og hygge, skulle have været en weekend, ændret på grund af 

lokalerne. Godt Rikke kunne låne lokaler. 

 

November: Ekstra ordinær generalforsamling – Orla stoppede og Karen blev formand, alle 

skulle finde deres plads i bestyrelsen, vi manglede megen info, Per hjalp hvor han kunne, 

mange ting var en selvfølge og ikke skrevet ned. 

FOF i Varde, super fin koncert og meget varm, vi havde nissehuer på. 240 publikummer. Vi er 

booket igen, denne gang i multihallen. 

 

December: egen julekoncert, som gik godt, på trods af at vi ikke vidste hvor mange der kom. 

230 publikummer og rigtig megen ros. 

 

Februar: Gospelworkshop med Hans Chr. Joachimsen i Sædding Kirke, en del af vores 

kor deltog, og vi afsluttede med en koncert. Lærte nye sange men ikke teknik. 

 

April: Besøg af Vesterbro Gospelkor i Sædding Kirke, super fin dag, hvor alt klappede- 

Rigtig gode tilbagemeldinger fra Vesterbro og koncerten forløb godt. Deres solister var 

dygtige. Der kom et par hundrede og hørte koncerten. 

 

Juni: Sommerkoncert, det var meget varmt, men alligevel kom der ca. hundrede og 

hørte os. Det var ok. Vi havde ingen udgifter og det har nok holdt nogen tilbage 

på grund af varmen. 



  

 Til sidst generalforsamling og sommerafslutning, hvor vi selv medbragte mad til 

deling så alle kunne bare tage. 

 

Næste sæson: 2018/2019 

August: grillaften hos Henrik og Christine 

 Begynde til kor, husk i øveaften sort tøj og tørklæder 

Sep.: Synge til Bryllup 

Okt.: Gospelgudtjeneste i Sædding Kirke 

Nov.: FOF julekoncert 

Dec.: Egen julekoncert i Treenighedskirken 

April: Udenlandstur til Holland i april 

 

Vi har også talt i bestyrelsen, at vi beder alle om at hjælpe med at rydde op efter koraften 

 

Beretningen godkendt. 

 

Punkt 3: Birgitte fremlagde regnskabet 

Bem.: hvad får Christian, svar han er gratis, kun hygge fra hans side. Han får en gave ligesom 

Christine. 

Der ønskes specifikation på vores koncerter og arrangementer, taget til efterretning. Vi har 

også fået megen gratis reklame fra FOF. 

Alex roser bestyrelsen for deres arbejde.  

Randi forespørger hvad Henrik skal have, svar hvis det ikke er en øveaften så kr. 2.500,00. 

 

Beretningen godkendt. 

 

Punkt 4: Birgitte fremlagde budget, vi har kr. 24.500,00 indg. samt 23.500.00 udg.  

 Randi lav nu et ordentligt budget 

 Birgitte vi arbejder på det. Vi lærer stadig. 

  

 Budget godkendt. 

 

Punkt 5: forslag fra Alex tag 80 ind i stedet for 70. Karen svarer vi tager ventelisten ind hvert år, men til 

kor tur både for og imod. 

 Randi jo større kor jo mere arbejde. 

 Vedtaget 70 medlemmer. 

 

 Forslag fra bestyrelsen, ændringer i vedtægterne: alt blev vedtaget og Birgitte renskriver 

dette. 

 

Punkt 6: valg formand, vedtaget at generalforsamlingen  Konstituerer sig selv efter de nye 

vedtægtsændringer. 

 

Punkt 7: Valgt af best, medlemmer Karen – Søren – Mette valgt. 

 

Punkt 8: Valg suppleanter, valgt Marie F, Poulsen og Anne Lene Cunningham 

 

Punkt 9: Valg revisor, Jill genvalgt 

 

Punkt 10: Erling comb. Af mad og generalforsamling for lang tid, men siger samtidig bestyrelsen tak for 

godt arbejde. 

 Lene kan vi lave lister til kage til koraften, god ide 


