
Generalforsamling Vestjysk Koncertkor 

26. januar 2019 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer: 

Gertrid blev valgt med applaus.  

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

 

Ad 2: Formandsberetning: 

Formand Inge Marie Andersen berettede om korets aktiviteter i kor-året 2017-2018 

Vi er ca 55 medlemmer i koret, men kan godt bruge nogle flere basser! 

Inge Marie beskrev korets arbejde i 2018: Schuberts G-dur messe, værker af Parry og Bruckner 

Stor ros til Benjamin, som er vores faste pianist. 

Ros også til Peter for godt arbejde med koret i det forgangne år. 

Foråret 2019: 

Vi skal vi opføre Rossini’s Petite Messe Solennelle, og indøvningen er godt i gang. Inge Marie fortalte om, 

hvorledes koncerterne skal forløbe. 

Efteråret 2019:   

Vi er blevet inviteret til at deltage i fejringen af Nørrelandskirkens jubilæum 

Endvidere har vi en koncert i Hedeagerkirken i Herning 

2020:  

Formentlig Puccini med Vejle Symfoniorkester 

2021:  

Evt Mozarts Requiem med Ensemble Midt Vest  

Formandsberetningen blev godkendt med applaus. 

 

Ad 3: Fremlæggelse af regnskab 

Ingolf fremlagde regnskabet, som viste, at vi har et begrænset og forudsagt underskud 

Vi har nu en egenkapital på 8000kr, hvilket burde være nok. 

 

Ad 4 Behandling af indkomne forslag: 

1. Forslag til ændring af vedtægternes Paragraf 3, Bestyrelsen, stk 1:  

a. Ordlyd ændres fra 7 medlemmer til 5-7 medlemmer. 

2. Forslag til ændring af Paragraf 3, valg af revisorsuppleant: 

a. Ordlyd ændres til 1 revisorsuppleant  

Begge forslag blev vedtaget énstemmigt 

 

Ad 5: Valg 

Ingolf, Sussi og Lone var på valg og var villige til genvalg 

Birgitte Højen valgt som syvende medlem 

Anne Mette valgt som første suppleant 

Elisabeth valgt som anden suppleant. 

Ingeborg og Elin valgt som revisorer 

Revisorsuppleant Jens Peter Horsted valgt in absentia 

 

Ad 6: Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent blev for 2018 sat ned til 700 kr 

Besluttet at være uændret 700kr. Indbetales i april 

 

Ad 7: Eventuelt 

Ingen kommentarer eller diskussioner under eventuelt 


