
1 

Generalforsamling Iceglory 03MAR2020 

Antal fremmødte: 28 incl. bestyrelsen og suppleanter. 

Agenda til generalforsamlingen: 

1. Valg til dirigent 

● Tonny foreslået - VALGT. 

2. Aflæggelse af beretning samt protokol 

● Formanden aflægger beretning (med input fra udvalgte medlemmer - Britt og 

Michael) for 2019 over temaerne: Tolerance - Forandring - Oplevelser - Følelse. 

● Formanden taler også om 2020:  

○ Bringe teknik/teori op i koret. Line (stemmetræner) kigger på opvarmning.  

○ Blive ved med at være sociale, f.eks i forbindelse med at vi skal ud og synge 

(glühwein er en god ting!!) 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

● Kassereren, Heidi, fremlægger regnskabet. 

● Regnskabet er godkendt af de fremmødte. 

4. Behandling af indkomne forslag 

● Ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af årskontingent 

● Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

● Uændret kontingent godkendt af de fremmødte 

6. Fremlæggelse af budget for 2020 (punktet var faldet ud af indkaldelsen) 

● Kassereren, Heidi, fremlægger budgettet for 2020. 

● Ingen kommentarer til budgettet - budgettet godkendt af de fremmødte. 

7.  I år er følgende poster på valg til bestyrelsen: 

Næstformand 

● Søren er genvalgt 

Kasserer 

● Heidi er genvalgt 

Revisor 

● Ole er genvalgt 

● Ruth er valgt som revisorsuppleant 

Menige bestyrelsesmedlemmer 

● Rita, Pia er genvalgt. 

● Anna ønsker ikke genvalg. Britt melder sig og er valgt. 

Suppleanter 
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● Per og Jytte er genvalgt 

8. Eventuelt. 

● Festudvalg til sommerfest og julefest: 

○ Sommerfest 19/6-2020 (hos Anette Ø): Anette Ø, Per, Jytte 

○ Julefest 15/12-2020 (i kirken?!?): - enighed om at spørge til kor på tirsdag. 

● Bad Salzungen vil meget gerne have besøg af os. Det er både voksne (gospelkor) 

og unge mennesker. Kontakt via Lone. Søren og Lone vil prøve at se på det til 

2021. 

● Jan fortæller om oprindelsen for samarbejdet mellem Bad Salzungen og Ishøj og 

foreslår at vi overvejer at få venskabsbyer i Sverige/Norge hvor det er lidt lettere at 

komme til transportmæssigt. 

● Kirsten har forsøgt at komme i kontakt med en Svensk venskabsbys kirke, men har 

ikke fået svar. Hun vil forsøge igen. 

● Per spørger til en professionel video til hjemmesiden. Anne fortæller at den er 

godkendt og på tegnebrættet. 

 

Dirigenten hæver mødet. 

 


