
Vestjysk Koncertkor 

Referat fra generalforsamlingen d. 25. februar 2017 

 

1. Valg af ordstyrer   

Bestyrelsen foreslår Jon Ovesen, der vælges uden indvendinger fra medlemmerne.  

Jon starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.  

 

2. Formandens beretning   

2016 har stået i Brahms' tegn. En sværvægter at arbejde med, både organisatorisk og sangermæs-

sigt. Hjælp af sangere fra andre kor. Tak til Peter og Benjamin. En del kirker var interesserede, men 

flere kirker var for små. Økonomien dikterede at droppe at have stort orkester. Heldigvis kunne 

Ensemble Midtvest træde til. Holstebro kommunes og Færchfondens støtte var uvurderlig, og vi 

havde også fået en underskudsdækning fra Kor72. 

Til Brahms-opførelserne i 2017 vil der blive en kort introduktion af værket af biskop eller præst i 

de enkelte kirker. 

Sangerfesten for Poul Ross blev også nævnt. 

 

Der er ros til bestyrelsen fra et medlem, og det påskønnes også, at bestyrelsen har få de gejstlige 

til at introducere værket. 

 

Beretningen tages til efterretning. Hele formandens beretning kan læses på hjemmesiden. 

 

3. Forelæggelse af regnskabet   

Elin Haahr vikarierer for kassereren og gennemgår regnskabet. I forbindelse med koncertafholdel-

sen har der været et meget lille underskud på 3304 kr., som korkassen dækker.  

Der er åbent for indbetaling af kontingent fra 1.-31. marts. 

Regnskabet er godkendt af revisorerne og generalforsamlingen.  

 

4. Behandling af indkomne forslag   

Ingen indkomne forslag. 

 

5. De årlige valg   

På valg er sekretær Maryanna Morthensen, som ikke ønsker genvalg. Ligeledes webmaster Lone 

Nyhuus og kasserer Ingolf Rix.  

 

Preben Gramhart foreslås og vælges. 

 

Alle på genvalg genvælges.  

 

Revisorer er Per Lindved og Elin Haahr. Per er trådt ud af koret, så der er tvivl om, hvorvidt han vil 

genvælges. Det aftales at spørge Per, om han vil fortsætte som revisor. Elin er indstillet på at mod-

tage genvalg og genvælges.  

 

Sussi Robinson og Daniel Leuchtmann foreslås som suppleanter og vælges. 

 



Revisorsuppleanter bliver Ingeborg Makris og Jens Peter Horsted.  

 

6. Fastsættelse af kontingent   

Der er ikke i år forslag til ændringer af kontingentet, og derfor ændres dette ikke. 

 

7. Eventuelt   

Det foreslås igen i år, at koret laver nogle a capella koncerter for at få tjent nogle penge til korets 

kasse.  

 

Der foreslås at lave en billedmedlemsliste. 

 

Der er også ønske om at have et socialt arrangement, så man kan lære hinanden bedre at kende. 

 

Inger Therkelsen beder om ordet, og siger farvel til koret efter mange år som medlem. Koret øn-

skes alt godt fremover, og koret ønsker også hende alt godt i fremtiden. 

 

Inge Marie takker Maryanna for hendes to år i bestyrelsen med venlige ord og en buket blomster. 

 

Hun minder derefter koret om, at bare fordi vi her i foråret synger danske sange og lettere ting, 

skal vi stadig huske at øve derhjemme. 
 

Referent: Maryanna Morthensen 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand: Inge Marie Andersen 

Næstformand: Lone Nyhuus 

Kasserer og lokaler: Ingolf Rix 

Sekretær: Rune Præst 

Nodearkivar: Jan Eriksen 

Webmaster: Lone Nyhuus 

Social manager: Maria Nygaard 
Bestyrelsesmedlem: Sussi Robinson 

 

Det bemærkes, at såfremt formanden skulle få forfald, skal der foretages ny konstituering - næstformanden 

indtræder ikke automatisk. 

 

Da Preben Gramhart har meddelt, at han ønsker at trække sig, er Sussi Robinson som suppleant indtrådt. 

 


