
Generalforsamling den 19. juni 2019 kl. 18.00 i Treenighedskirken. 
Ref. Anni 
 

Dagsorden: 
 

Punkt 1.  Valg af dirigent, referent samt stemmetællere v. formanden. 
Punkt 2.  Bestyrelsens beretninger og visioner v. formanden. 
Punkt 3.  Fremlæggelse af foreningens regnskaber v. kasseren. 
Punkt 4.  Fremlæggelse af foreningens budget til orientering v. kasseren. 
Punkt 5.  Indkomne forslag v. formanden. 
Punkt 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
  Anni på valg – modtager ikke genvalg. 
  Birgitte på valg – modtager genvalg. 
Punkt 7.  Valg af suppleanter. 
Punkt 8.  Valg af revisor. 
Punkt 9.  Eventuelt. 
 

Referat: 
 

Punkt 1. Valgt Carsten og Anni meldte sig som referent. 
 Carsten tog ordet og sagde generalforsamlingen var lovlig varslet. 
 
Punkt 2. Karen aflagde beretning, hun sagde bl. Andet vi havde haft et travlt år med start hos Christine 

og Henrik i Kolding i Aug. 
 
September: Bryllup hårdt men godt, vi fik mange roser, vi blev også fotograferet til 
hjemmesiden rigtig gode billeder. 
 
Oktober: Sang på kommunen, men det var ikke så godt tilrettelagt, det var midt i hovedretten, 
og lyden var ikke så god. Vi fik megen ros. 
 
November: Ydremission i kirken, det gik fint, vi kunne bagefter købe kage og kaffe. Flash mobb 
på streetfood , god tilbagemelding, dagen efter var vi i Varde med FOF, lyden ikke så god. 
 
December: Julekoncert i kirken, den gik rigtig godt, der kom ca. 365 personer, derefter juleferie. 
 
Januar- Februar og Marts: Øve til Hollandsturen samt himmelske dage i boxen. 
April: Holland vi var rigtig heldige med vejret, alt klappede mange tak til turudvalget og 
teknikudvalget, samt vores fantastiske buschauffør Lars fra Ansager busser. 
 
Juni: Himmelske dage i boxen, fed oplevelse, og så her i dag, som det sidste, med 
generalforsamling og hygge. Vi har flere koncerter til næste kor sæson. 

 
Punkt 3. Karen fremlagde regnskabet, da Birgitte var fraværende. Jill overtog fremlæggelsen og gjorde 

det fremragende.  Vi kunne ikke få det op på lærredet, det virkede ikke, forslag at det blev lagt 
på nettet næste år. 

 Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 4. Karen fremlagde budgettet, da Birgitte var fraværende. Næste år regner vi med et overskud på 

kr. 12.000,00. Budget godkendt. 
 
Punkt 5. Indkomne forslag. 



 Drøftelse om Henriks evt. fravær om vi var tilfredse med en vikar. Vi drøfte dette og stoler på 
Henrik sender gode afløsere, om det var og med Steffen eller Christine. 

 Mentor for nye sangere, det var en god ide og vi blev enige om seks personer, 2 alter Bitte og 
Mette R. 2 tenorer Alex og Inger D samt 2 sopraner Dorte og Anni. Kommentarer fra nye 
medlemmer vedr. modtagelse: Koret var smilende og positive og tog vare på alle.  
Anja var forbavset over at det var nødvendigt. Alex, det kunne være at der ikke var så stor 
udskiftning. 
Karen: Mentorerne skal bare være obs. På de nye i stemmegruppen. 
 

Punkt 6. Valg til bestyrelsen: 
Valg i stedet for Anni blev Annette Møller.  Anni fik kurv for hendes arbejde i bestyrelsen, jeg 
var meget taknemlig, tusind tak. 
Birgitte blev genvalgt. 
 

Punkt 7. Valg af suppleanter, dette blev Sandie. 
 
Punkt 8. Valg revisor da Jill fratræder.  Anne Lene blev valgt. 
 
Punkt 9. Evt. navneskilte de første aftner eller tøjklemmer. 
 Karen takkede kaffeholdet og teknikudvalget. 
 Herefter var der mad fra Kaj Madsen og hygge i et par timer.  
 Første møde i august er hos Henrik og Christine i Kolding til hygge. 
 Carsten takkede for god ro og orden. 


