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Referat af generalforsamling 

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 

i Vejleå Kirkes mødelokale 
 

Dagsorden: 

 

Der var mødt 25 betalende medlemmer fra koret og endvidere var Allan mødt. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Tonny, der blev enstemmigt valgt. Tonny modtog valget 

og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Caroline aflagde sin sidste beretning som formand og kom bl.a. ind på de 

mange koncerter vi har haft i årets løb. Koret har deltaget i gudstjeneste 2. 

påskedag i Vejleå Kirke, hvilket efterhånden er blevet en tradition, og vi sang 

til 1. søndag i advent i Torslunde Kirke med efterfølgende juletræstænding.  

Endvidere takkede Caroline de to festudvalg, der har været i gang i det 

forløbne år. De har arrangeret henholdsvis en god sommer- og julefest. Der har 

været lidt udfordringer i bestyrelsen, idet to af bestyrelses-medlemmerne valgte 

at stoppe i koret og dermed også i bestyrelsen. Der var derfor bud efter både 1. 

og 2. suppleanten ret hurtigt efter sidste års generalforsamling. Tak til 

suppleanterne for deres arbejde – de har valgt ikke at genopstille. 

Caroline takkede endvidere de nye medlemmer af bestyrelsen, det har været 

godt med ”friskt blod”, da det har givet mange gode diskussioner.  

Caroline takkede som sagt af efter 15 år på formandsposten og bad koret om at 

bakke op om den nye formand. Endvidere takkede Caroline korets sekretær, 

Lone A., der også har valgt at stoppe som medlem af bestyrel-sen, samt 

takkede Allan og Marie for det utroligt store arbejde, de udfører med koret. 

Beretningen blev herefter godkendt af de fremmødte kormedlemmer. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

Heidi fremlagde regnskab for 2018 og gennemgik de enkelte posteringer. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent (budget) 

Heidi fremlagde budget for 2019 og gennemgik også her de enkelte 

posteringer. Budgettet blev godkendt. 
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5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen havde indsendt to forslag til ændringer i vedtægterne.  

I §12, stk. 2: ændres ordlyden fra: Et repertoireudvalg, bestående af 1 

repræsentant for bestyrelsen, koret samt solistgruppen, tilrettelægger korets 

repertoire for ½-1 år ad gangen ….. til 1-2 år ad gangen. 

Endvidere foreslog bestyrelsen, at sætningen i § 14 ”referat kan til enhver tid 

rekvireres hos sekretæren” ændres til ”findes på korets hjemmeside”. 

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Følgende er på valg: 

Formand – Caroline, ønsker ikke genvalg 

Anne blev enstemmigt valgt som formand, hvorefter den nye bestyrelse skal 

konstituere sig med ny næstformand. 

 

Sekretær – Lone, ønsker ikke genvalg 

Den nye bestyrelse skal også konstituere sig med ny sekretær. 

 

Bestyrelsesmedlem – Søren 

Søren blev enstemmigt genvalgt. 

 

Bestyrelsesmedlem – Kirsten V., modtager ikke genvalg 

Pia Philipsen blev valgt som afløser for Kirsten V. 

 

Bestyrelsesmedlem – Birthe D., ønsker ikke genvalg til bestyrelsen 

Anette Vierning blev valgt som afløser for Birthe D. 

Endvidere blev Rita valgt til bestyrelsen og Anna J. havde skriftligt givet 

tilsagn om, at hun også ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorfor også hun 

blev valgt in absentia. 

 

Valg af suppleanter: 

1. suppleant – Per blev valgt som 1. suppleant.  

2. suppleant – Jytte blev valgt som 2. suppleant. 

Valg af revisor – Ole 

Valg af revisorsuppleant – Tove 

Både Ole og Tove blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 
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7. Eventuelt 

Jan foreslog, at koret kom på flere ture til venskabsbyer o.lign. Søren forelagde 

herefter, at bestyrelsen arbejder på at koret skal til korfestival i Prag i 2020. 

Jan takkede endvidere koret for at have et godt og bredt repertoire. 

Anne takkede Caroline og undertegnede for vores store arbejde i bestyrelsen 

gennem årene.  

 

 

Birthe B. foreslog, at vi i koret tager kontakt til andre venskabsbyer, end dem 

vi allerede har haft kontakt med. Caroline bemærkede hertil, at vi 

har haft kontakt til et gospelkor i svenske Svedala, men at kontakten var gledet 

ud sandet efter en enkelt mail eller to. 

 

 

 

 
 

Ishøj, den 24. marts 2019 

 

Ref.: Lone A. 

 

 


