
Generalforsamling i Musica Viva 21. september 2010 
Referent: Erna 

 

Til stede: Anne, Birgit, Birgitte, Birte M, Birte W,  

Lizann, Hanne, Linda, Marianne, Anna Nør,                                            

Erna,    

Peer, Preben, Ulrik, Viggo.  

 

1. Valg af ordstyrer 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Peer som ordstyrer. Han blev valgt 

med applaus.  

 

2. Valg af referent 

Erna blev valgt til referent. 

 

Derefter gik ordet videre til ordstyreren, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

3. Formandens beretning 
Formanden konstaterede med glæde,  

 at korets nye dirigent Filipe Cavalheiro har bragt sangglæden tilbage til koret.  

 At Repertoireudvalget kom godt i gang og arbejder fint med dirigenten.  

 At PR- og koncertudvalgene stadig lægger en stor indsats, som bidrager til korlivets succes.  

 At korweekenden igen blev særdeles vellykket. Fra weekenden fremkom der flere forslag 

vedrørende korets fremtid, som bestyrelsen arbejder med.                             

 At koret igen har fået flere nye medlemmer og  

 At koret har sunget mange koncerter.  

 At afslutningen af forårssæsonen hos Birthe Mandrup også var særdeles vellykket og 

hyggelig. 

 

Desuden nævnte formanden i beretningen, at flere medlemmer kun synger med lejlighedsvis, da de 

f. eks. en del af tiden er bortrejste.  

 

Igen er der planlagt en del koncerter samt korets traditionelle julefrokost. 

 

4. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag 

Regnskabsføreren Preben gennemgik regnskabet 09/10 samt kommende års budget. Begge dele 

blev godkendte. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 
Man var enig om at bibeholde kontingentet uændret.               

 

6. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Linda og Finn forlader bestyrelsen.                                           

Peer, Kirsti og Ulrik bliver.                                                        

Nyvalgt: Ingen 



Suppleant: Yvonne 

 

8. Valg af revisor og suppleant 

Revisor: Mogens 

Revisorsuppleant: Erna 

 

9. Valg til udvalgene 

Finn har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte i PR-udvalget. Også Lizann fortsætter. 

 

Viggo blev valgt ind i repertoireudvalget og erstatter Dikte, der forlod udvalget i den forløbende 

sæson. Hanne og Birte M. fortsætter. 

 

Koncertudvalget fortsætter uændret ved Birte Mandrup  

og Yvonne.                                                                                     

 

10. Eventuelt 

Peer takkede alle, der i den forløbende periode har gjort en stor indsats for koret. Han opfordrede 

indtrængende om, at resten af koret tog del i arbejdet, så bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne 

af udvalgene blev aflastede. 

Peer takkede Jesu Hjerte Kirke for lån af øvelokalerne. 

 

Derefter drøftede man afholdelsen af korets kabaret og blev      

enige om at udsætte den til forår 2011. 

 

Under punktet blev den kommende tids kalender gennemgået. Der er korweekend  fra fredag den 

29. april til søndag den 01. maj 2011.  

 

Vi holder lang øvelørdag den 23. oktober.  Tidspunktet bliver fra kl. 14:30 til kl. 18.00.  

 

Vi holder julefrokost den 21. december.  

 

Derefter takkede ordstyreren for god ro og orden.  


