
REFERAT FRA 
DEN ORDINIERE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN THE GOSPELLERS 

ONSDAG DEN 7. JUNI 2017, KL. 19.30-21.00 
I TRENINGHEDSKIRKEN 

Formanden bod velkommen til de fremmalte og orienterede kort om situationen pa hjemmefronten, 
herunder at det nu gik sa godt med Birgits sygdom, at han sa sig i stand til at fuldfore sin formandsperiode, 
saledes at han som planlagt stopper som formand i 2018. 
Han opfordrede ogsa til at arbejdet med at finde kandidater til formandsposten gar i gang i god tid. 
Orla takkede varmt de ovrige bestyrelsesmedlemmer for at have taget over for ham. og roste deres arbej de. 

- 
1), Valg af dirigent, referent og stem metaeliere 
Carsten Backs blev uden modkandidat valgt som dirigent med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedteegten. 
Alex Jensen blev uden modkandidat valgt som referent med akklamation. 
Karen Duif og Erling Lyngholm blev uden modkandidater valgt som stemmetwllere med akklamation. 

...14. X•n• 

2), Bestyrelsens beretning og visioner: 
Formanden fremlage bestyrelsens beretning og kom i hovedtrwk ind pa folgende punkter: 
1. Korturen til Usedom: 

Formanden, der desywrre ikke selv kunne deltage i turen, konstaterede med udgangspunk i evalueringen 
af turen, at Turudvalget havde lavet et rigtig godt stykke arbej de, samt at turen havde ywret en stor 
succes. 
Der havde dog ogsa veeret enkelte, der var utilfreds med nogle ting. Dette medinddrages under indkomne 
forslag, hvor der er fremsat et forslag om at den enkelte kan tilkobe nogle ting 
I ovrigt et forslag som bestyrelsen ikke stater, da de mener at det strider mod det sociale og rummelige 
fwllesskab, samt at de onskede at holde prisniveauet nede, sá alle har rad til at deltage. 

2. Julekoncerten i Treninghedskirken med Emmelie de Forest som solist: 
En rigtig god koncert, der skabte mange positive reaktioner, ogsa ift. vores brug af Emmelie de Forest 
som solist. 
Vi er meget glade for samarbejdet med Treninghedskirken og for at have vores base her, men 
lydforholdene ift. koncerter med solister, musikledsagelse my - er desywrre ikke optimale. Sâ det ma vi 
kikke nwrmere pa. 

3. Kommende koncerter: 
Der er pa nuywrende tidspunkt bestilt 2 koncerter i det kommende korai. 2017 /2018. 

4. Korets udvikling, ventelisten samt samarbejdet med FOF. 
Vi har nu haft Henrik som korleder i 7 ar, og han har sammen med Kirstine gjort et godt stykke arbejde, 
der har fort til en meget positiv udvikling. Derfor har vi aftalt, at fortswtte vi yderligere en seeson. 
Maske skal vi pa et tidspunkt tage en udviklingssnak for at swtte fokus pa, hvordan vi rent musikalsk 
kommer videre med The Gospellers. 
Der er allerede en del pa venteliste til seeson 2017/2018. og det er jo en dejlig situation. 
Vores medlemskontingent er det kursusbelob vi betaler til FOF som afholder lonnen til Henrik. 
Der var sidste ár overvejelser om, at vi selv skulle sta for opkreevning af kontingent og udbetaling af Ion, 
men efter at der pr. 1. august tiltrwder en ny forretningsforer, som selv har sunget i The Gospellers, 
laegger vi nu op til at fortswtte samarbejdet med FOF og maske fa dem til at varetage lonudbetalinger 
my. nar vi har koncerter. Der er aftalt et mode med FOF i august maned, hvor der skal aftales neermere. 
FOF har i ovrigt ogsa ywret flinke til at state med sponsorbelob til korture my. 

5. Aret samlet set: 
Samlet set har det igen ywret et godt ar for The Gospellers 
Endelig takkede formanden igen, alle dem der tradte til mens han prioriterede det derhjemme. 



Debatten om bestyrelsens beretning.  

Korturen 
Der var en ra:kke kommentarer fra: Inga, Erling, Gitte, Mette, Alex store Per, Lille Per, Orla my omkring 
selve turen, hvor alle generelt kun havde godt at sige, og der var masser af roser til Turudvalget. 
Der var ogsh mange kommentarer til det forslag fra Gitte, som vi skulle behandle under punkt 7, men den 
debat forsogte dirigenten at lukke af for, sâ den i stedet kom pa rette tid og sted nemlig under punkt 7. 
Der var dog almindelig enighed om at det skulle va:re mulighed for at stille forslag og tage en aben og 
fordomsfri debat som det horer sig til i en demokratisk forening - ogsh selv om formanden / bestyrelsen 
matte havde en anden holdning end forslagsstillerne. Blandt andet fordi, at hvis debatten ikke blev taget — 
kunne det sagtens fore til kliker og sladder. 
Endelig var der enighed om at prisniveauet skulle vxre rimelig, sa alle okonomisk havde en reel mulighed 
for at deltage. Ligeledes skulle der tages hensyn til dem der have nogle fysiske eller psykiske udfordringer 
samt at det sociale og fwllesskabet. 

Alex sagde at bestyrelsen og Turudvalget lavede et godt stykke arbejde og lagde wegt ph at frivilligt arbejde 
skal ywre sjovt og give mening og der skulle were plads til uenigheder / debat. 
Maske var det en god ide, at der ved fremtidige ture, i indbydelsen blev gjort opmwrksom pa at shfremt man 
havde swrlige onsker og behov, sa var udvalget indstillet pa at strwkke sig meget langt for at finde en 
losning. 

Jill konstaterede, at selv om der var ting der kunne irritere hende undervejs, var hun meget tilfreds med 
Henrik som korleder og mente at han havde rigtig meget at byde ind med. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation. 

3), Fremlwggelse af foreningens regnskab 
Kassereren fremlagde sit sidste regnskab, der med en omswtning pa 153.000 kr. udviste et underskud ph 
9.995 kr. samt en egenkapital pa 51.822. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation. 

4), Fremlwggelse af foreningen budget til orientering 
Kassereren fremlagde budgettet til orientering. 

Budgettet blev taget til efterretning med akklamation. 

5), Indkomne forslag 
Gitte havde stillet forslag om at der var mulighed for at tilkobe sig swrlige ting pa korturene. 
Bestyrelsen stetter ikke forslaget, da de mener at det strider mod det sociale og rummelige feellesskab, samt 
at de onskede at holde prisniveauet nede sa alle har rad til at deltage. 

Gitte valgte at tra:kke forslaget og onskede at bestyrelsen fulgte det forslag som Alex fremsatte under 
debatten om bestyrelsens beretning. 
"At der ved fremtidige ture, i indbydelsen blev gjort opmcerksom pa at safremt man havde scerlige onsker og 
behov, sa var udvalget indstillet pa at strcekke sig meget langt for at finde en losning." 



6) Valg af ovrige bestyrelsesmedlemmer: 

Post og navn Periode Bemserkninger 
Formand Orla Dahl 2016-2018 
Kasserer Per Hansen 2015-2017 Per modtog ikke genvalg. 

Bestyrelsen har indstillet Birgitte Palm, der havde 
meddelt fuldmagt til formanden. Birgitte blev 
enstemmig og uden modkandidater valgt med 
akklamation for 2 ar (2017-2019) 

B-medlem Anni Thyssen 2017-2019 Anne genopstillede og blev enstemmig og uden 
modkandidater valgt med akklamation for 2 ar (2017-
2019) 

B-medlem Karen Duif 2016-2018 
B-medlem 2016-2018 

7),  Valg af suppleanter: 

Post og navn Periode Bemwrkninger 
Forste suppleant, Mette Sillasen 2017-2018 Enstemmigt valgt uden modkandidat med 

akklamation for 1 ár. 
Anden suppleant, Per Mazanti- 
Andersen 

2017-2018 Enstemmigt valgt uden modkandidat med 
akklamation for 1 hr. 

8 Val af revisor: 
Post og navn Periode Bemwrkninger 
Revisor Jill Andreasen 2017-2019 Enstemmigt genvalgt uden modkandidat med 

akklamation for 2 dr. 

9) Eventuelt: 

Kommunikation / Facebook 
Der var mange forslag til forbedringer pa vores lukkede Facebook gruppe — herunder blandt andet: 
1. At der blev oprettet en begivenhed til hver modegang — og man her meldte afbud hvis man ikke kom og 

skrev evt. andre informationer vedrorende den aktuelle modegang. 
2. At der blev arbejdet mere fastgjorte opslag 
3. Osv... 

Jonas tilbod at hjeelpe som administrator. 
Jill tilbod at lave en modeprotokol, hvor vi hver i sr kan X os af. 
Ikke alle syntes i ovrigt at det var nodvendigt det med at melde afbud. 

Bestyrelsen vurderer hvad der er bedst og swtter nogle forbedringer i gang. 

Mulige koncerter: 
Alex foreslog at bestyrelsen arbejde for folgende koncerter: 
1. Koncert ved Esbjerg Byfest 
2. Koncert ved sommerunderholdningen i Esbjerg 
3. Koncert ved Milder Festivallen gerne sammen med "The Blind Boys Of Alabama" 

Per takkede for perioden som kasserer og de mange der havde hjulpet ham og glwdede sig over det gode 
fwlleskab i bestyrelsen og The Gospellers. 
Nu glazdede han sig til bare at synge og vwre sammen med alle i The Gospeller. 

Afslutning ved formanden 



Formanden takkede Per for hans indsats bade set ift. kassererjobbet, men ogsa ift. bestyrelsens samlede 
arbejde At malet om have ca. 50.000 kr. pa kontoen er naet, skyldes ikke mindst Pers indsats og det giver er 
stor tryghed. 
Herefter overrakte han en kurv til Per. 

Afslutningen ved dirigenten 
Carsten Backs takkede for at medlemmerne havde gjort det overkommenligt at lose dirigenthvervet og 
erklwrede dagsorden for udtomt og generalforsamlingen for afsluttet. 

Under hele generalforsamlingen susede der en efterarsstorm udenfor — selv cm yi var ' juni maned. 
Vi sluttede vi af med lwkker Tapas og f2e1les hygge. 

Esbjerg, den 7. Juni 2017 

Carsten Backs 	 Alex Jensen 

Dirigent , 
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