
                              

                           
                                  

                                           Musica Viva generalforsamling d. 20.9.2011                     REFERAT 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Linda blev valgt til ordstyrer  

- og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

Finn blev valgt til referent. 

 

2. Formandens beretning 

 

Peer kunne berette om et begivenhedsrigt år med mange hyggelige aktiviteter i koret: 

 Deltagelse i Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke 

 Lang Lørdag - med efterfølgende spisning 

 Adventskoncert i Husumvold Kirke 

 Adventskoncert Odd Fellow Palæet 

 Julekoncert i Taksigelseskirken 

 Julekoncert i Jesu Hjerte kirke (huslejekoncert) 

 Juleafslutning i Den hvide Sal 

 Vellykket og underholdende Cabaret  

 Korweekend i Kajestenshuset ved Kalundborg 

 Koncert i Ansgarkirken i Hedehusene 

 Koncert i Sakramentskirken på Nørrebro 

 Koncert i Jesu Hjerte Kirke (huslejekoncert) 

 Fødselsdagsfest hos Peer i Store Merløse 

 

Næste års aktiviteter 2011 - 2012: 

 I efteråret har vi bl.a. Mendelssohn-projektet i samarbejde med Helsingør kammerkor,  

Værløse kirkekor og Nordsjællands Symfoniorketer. 

 Koncerterne vil være i Skt. Pauls Kirke d. 10/12 og Værløse Kirke d. 4/12. 

 Vore egne julekoncerter vil være i Jesu Hjerte Kirke d. 6/12 og Mårum Kirke d. 13/12. 

 Juleafslutning i Den hvide Sal d. 20/12. 

 Cabaret i marts 2012. 

 Korweekend i april 2012. 

 etc. 

 

Peer takkede mange for at have været en stor hjælp for koret i det forgangne år: 

 Filipe for ledelse af koret - undertiden under ikke helt lette forhold  

 Jesu Hjerte Kirke for lån af Den hvide Sal. 

 Ulrik og Birte W.S. for opstilling i øvelokalet og kaffebrygning. 

 Preben for pasning af kasse, betalinger, mødeprotokol og produktion af noder. 

 Birte M. C., Hanne og Viggo for arbejdet i repertoireudvalget. 

 Birte M. C. og Yvonne for vellykket  koncertjagt. 

(måske kunne vi forsøge os i kirker, som vi tidligere har sunget i). 

 Finn for pasning af hjemmesiden med noder, korkalender,  adresseliste, mv. 

 Hanne og Preben for at tage vare på aktiviteter omkring korweekenden. 

 Henrik for korfoto og ideer til nyt design. 

 Lizann for at varetage styring af korpåklædning og kontakt til pressen.  

 Til slut takkede Peer alle i koret for hyggeligt samvær - og bød alle velkommen til den nye sæson. 

 

 

 

 



                              

                           
Russisk musik med Farum Kammerkor og Købenkavns Symfonia hhv. egen koncert i foråret 2012: 

Der var forslag om at deltage i et projekt (Kantate af Sergei Taneyev, ca. 30 min.)  

Dette skal opvejes mod koncert i eget regi (Lotte har kontakt vedr. mulig betalingskoncert) 

Det så ud til, at der var forskellige meninger om dette i koret. 

Peer - samt Lotte, Repertoireudvalget og Filipe afklarer snarest, hvad vi skal satse på. 

 

3. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag 

 

Mogens fremlagde og uddybede regnskab og budget - og disse blev godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - og dette blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

Peer og Ulrik var ikke på valg - og fortsætter. 

Til bestyrelsen blev nyvalgt: Karen, Camilla, Signe. 

 

7. Valg af revisor 

 

Mogens blev genvalgt. 

 

8. Valg til udvalg 

 

Repertoireudvalg: 

Hanne, Birgit - der kan evt. indtræde én yderligere. 

 

Koncertudvalg: 

Camilla - og Lotte (dog pt. på nedsat kraft) - der kan evt. indtræde én yderligere. 

Det tidligere koncertudvalg (Birte M. C. og Yvonne) kan evt. hjælpe udvalget i gang. 

 

PR-udvalg: 

Finn varetager pt. det vigtigste - men flere deltagere i PR-udvalget er velkomne. 

Finn vil udsende en orienterins-mail om de forskellige aktiviteter i PR-området 

- og man kan så selv vælge, hvad man evt. vil deltage i. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant 

 

Finn blev valgt som (arbejdende) bestyrelsessuppleant. 

 

10. Eventuelt 

 

Det blev foreslået, at vi skal se på lidt fornyelse af koncertpåklædningen. 

Der var forskellige ideer, som alle kan vendes med Lizann, der koordinerer. 

 

Det blev (endnu engang) påpeget, at det er vigtigt, at alle møder rettidigt til prøverne. 

 

 
22.9.2011, FV 


