
Deltagere: 
Der var mødt 17 medlemmer frem, samt 6 medlemmer af bestyrelsen, så 23 deltagere i alt 

Referat Generalforsamling torsdag 8. marts 2022. 
 
 

 
 
 

1. Valg til dirigent Anne bød velkommen og foreslår på bestyrelsens 
vegne Tonny som dirigent. Tonny blev valgt og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Aflæggelse af beretning Formanden (Anne) giver sin beretning med fokus på 
de udfordringer der har været, især pga Covid-19. 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 
Den er godkendt med applaus. 

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab samt budget 

Kasseren (Heidi) fremlagde resultatet for 2021, der 
viste et overskud på ca. 20.000. Budgettet for 2022 
blev gennemgået og vi kommer til at give den gas i 
anledning af korets 25-års jubilæum, med både 
workshop og jubilæumsfest, så der er budgetteret 
med et underskud på ca. 55.000. Såvel regnskab som 
budget blev godkendt med applaus 

 
Vi er pt. 34 betalende medlemmer i koret. 

4. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag, men dirigenten 
insisterede på, at generalforsamlingen skulle skåle, 
hvilket den så gjorde 
 

5. Fastsættelse af årskontingent Bestyrelsen foreslog, at vi bibeholde den eksisterende 
takst (kr. 650/halvsæson)  
Solisterne betalte solistkontingent sidste år, uden af få 
solisttræning, så evt. solisttræning vil være gratis for 
solisterne i år. 

6. Valg af: 
● Næstformand: Søren 

modtager genvalg 
● Kasserer: Heidi 

modtager genvalg 
● Menige 

bestyrelsesmedlemmer: 
○ Rita og Britt 

modtager, Pia 
Philipsen 
ønsker ikke 
genvalg 

● Revisor: Caroline 
modtager genvalg 

● Suppleanter: Per 
modtager genvalg, 
Sabina ønsker ikke 
genvalg 

Følgende personer blev genvalgt til følgende poster: 

 

• Næstformand: Søren 

• Kasserer: Heidi 

• Menige medlemmer: Rita, Britt, Frederik 

• Revisor: Caroline 

• Suppleant: Per 

Som 2. suppleant valgtes: 

• Eva 

 
  Tak til Pia Philipsen for sin tid i bestyrelsen. 
Tak til Sabina for tiden som suppleant. 

7. Eventuelt. Pia Pe. Udtrykte taknemmelighed for det arbejde, som 
bestyrelsen gør og blev af GF støttet i dette. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl 19.34, hvorefter 
der var snak og hygge ved bordene 

 


