Referat Generalforsamling torsdag 4. marts 2021.
Deltagere på Zoom:
Anne, Søren, Anette (referant) , Rita, Pia x 2, Heidi, Eva, Lone, Lisette, Kit, Per, Tonny,
Birthe, Sabina, Tina, Annette, Britt, Carsten.

1. Valg til dirigent
2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af årskontingent

6. Valg af:
●
●
●

●
●

7. Eventuelt.

Søren byder velkommen og foreslår sig selv som
dirigent. Valgt. Søren konstaterer generalforsamlingen
for lovligt indkaldt.
Formanden (Anne) giver sin beretning med fokus på
de positive oplevelser i året, der er gået.
Ingen kommentarer til formandens beretning. Den er
godkendt med applaus.
Kasseren (Heidi) fremlægger resultatet for 2020.
Budgettet for 2021 gennemgås. Begge dele
godkendes med applaus.
Vi er pt. 27 betalende medlemmer i koret.
Ingen indkomne forslag. Der er fra bestyrelsens side
henstillet til at tage forslag op til næste
generalforsamling, når vi igen kan samles.
Bestyrelsen vedtog i december at årskontigentet for
første halvår blev reduceret til 500 kr (fra oprindeligt
650 kr). Kontingentet for 2. halvår vil blive taget op til
revidering, når første halvår går på held. Foreningen
skal ikke give overskud, så bestyrelsen vil tage en
nedsættelse af kontingentet op til overvejelse, hvis vi
kan se, at der er overskud på kontoen.
Følgende personer blev genvalgt til følgende poster:

Formand: Anne stiller
• Formand: Anne
op til genvalg
• Sekretær: Anette
Sekretær: Anette
• Menige medlemmer: Rita, Pia Ph., Britt
(Vierning) stiller op til
• Revisor: Ole
genvalg
• Suppleanter: Per
Menige
bestyrelsesmedlemmer:
Som 2. suppleant valgtes:
○ Rita, Pia
(Philipsen) og
• Sabina
Britt stiller alle
op til genvalg
Revisor: Ole, stiller op
Tak til Jytte for tiden som suppleant.
til genvalg
Suppleanter: Per stiller
op til genvalg, Jytte
ønsker ikke genvalg.
Online kor starter onsdag 10. marts med Simon
Jansfort. Simon deltog kortvarigt på under evt. for at
præsentere sig selv.

