Generalforsamling – lørdag d.25.01.2020.
1. Ordstyrer: Gudrun.
2. Generalforsamling beslutningsdygtig
3. Formandens beretning.
- 2019 5 koncerter i alt.
- ikke mange bestyrelsesmøder i forbindelse med korprøver + pr. mail. Konsensus i bestyrelsen, uden
konflikter osv.
- Stabilt antal sangere, men mangler stadig basser.
- Opgaver: Rossini – vi husker alle hvor godt det var at synge. (Holstebro og Ikast).
Schubert, Bruckner og Parry (Holstebro og Hedeagerkirken).
Begyndte på Puccini – Missa di Gloria. Sammen med Randers Bykor. Denne gang desværre ikke i vores eget
område.
Næste projekt: John Rutter, Gloria. Plus evt. brassband satser + korsatser.
Ros til Peter og Benjamin, og til koret (for godt humør). Hvis der er kommentarer: send dem til bestyrelsen.
4. Spørgsmål/kommentar. Ingolf: roser Inge Marie. Formandens beretning godkendt.
5. Ingolf, regnskab. Har været til revision. Koret betaler selv 35.000 for at få lov til at lave koncerter
(kontingent). Regnskabet godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag – ingen.
7. Valg. Vedtægter ikke i orden, ændringer ikke medtaget.
På valg: Inge Marie, Jan og Ulrikka. Genvalgt.
Suppleanter: Annemette og Elisabeth. Genvalgt.
Revisorer: Ingeborg og Elin. Genvalgt.
Revisorsuppleant: Elsebeth.
8. Fastsættelse af kontingent. 700 kr. (Som sidste år). Vedtaget.
9. Evt.
Ulrikka: forslag til flere tilhørere?
- koncertstedet kan måske også gøre noget
- pris på 150 kr. i overkanten for at høre et amatørkor
- debat om ansvar for pr. (Koret leverer materiale, men koncertstedet står for at det kommer
ud).
- forslag: bestyrelsen hjælper med at sende materiale ud til egne områder for at hjælpe med
tilhørere.
- Benjamin træder ind som betalt korsanger

- Andet end Rutter? (Husk at sende mail til bestyrelsen hvis der er forslag)
- Opfordring til at gøre mere brug af Kor72
- Kor72 medlemskab bør tages op til overvejelse til næste år

Generalforsamlingen slut.

Inge Marie:
- husk kalender for foråret!
- spørgsmål vedr. Vejle, kordag dagen før koncerten i Christiansfeld. Overnatning i Vejle? Mail til Birgitte
hvis man er interesseret i overnatning. Bustransport fra Holstebro til Christiansfeld (over Herning) – hvis der
er behov. Overnatning i Randers muligt. Mail fra Birgitte.

