
                              

                           
                                  

                                           Musica Viva generalforsamling d. 25.9.2012                    REFERAT 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Birgit R. blev valgt til ordstyrer  

- og generalforsamlingen godkendte, at generalforsamlingen var acceptabelt indkaldt. 

Finn blev valgt til referent. 

 

2. Formandens beretning 

 

Jeg kan berette om et begivenhedsrigt år med flere omfattende aktiviteter i koret: 

 Mendelssohn-projektet i samarbejde med Helsingør Kammerkor, Værløse Kirkekor og 

Nordsjællands Symfoniorkester. Indstudering stod Martin for, mens Filipe ledede koncerterne i 

december 2011 i Sankt Pauls Kirke og Værløse Kirke. 

 Stort set samtidig havde vi vore egne julekoncerter i Jesu Hjerte Kirke og Mårum Kirke. 

 I Mårum Kirke sagde vi farvel til Filipe - og kunne samtidig glæde os over, at Martin sagde ja til 

fremover at være korets dirigent. 

 Forårsprojektet var en spændende opførelse af en russisk kantate i samarbejde med Farumkoret og 

orkesteret Københavns Sinfonia. Koncerterne i Lindevangskirken og Galaksen i Værløse forløb 

rigtigt fint - på trods af, at det under indøvningsforløbet viste sig, at dirigenten Esther Bobrova Lange 

havde nogen noget specielle sider. Men Farumkoret var - ligesom os - glade for samarbejdet. Det kan 

evt. igen komme på tale en gang i fremtiden. 

 I eget regi sluttede vi sæsonen af med koncerter i Jesu Hjerte Kirke og i Fields. Programmet var med 

danske og nordiske sange. 

 Musica Viva fejrede den 31.3.2012 sit 25 års jubilæum med en vellykket reception i Den hvide Sal. 

Mange af korets venner og tidligere kormedlemmer mødte frem til en hyggelig eftermiddag med god 

mad og drikke. Koret kom med underholdende indslag og der blev vist gamle korbilleder på TV-

skærm. Og så blev der holdt flere taler i anledning af korets festdag. 

 På grund af travlhed med kor-aktiviteterne var der ingen korweekend og cabaret i 2012.  

Jeg vil gerne takke mange for deres direkte eller indirekte bidrag til korets aktiviteter og drift: 

 Jesu Hjerte Kirke for lån af Den hvide Sal. 

 Martin for at ville være dirigent for Musica Viva. 

 Birte W. S. og Ulrik for at opstille borde og lave kaffe og te. 

 Preben for at passe kasse, betalinger, mødeprotokol og nodeproduktion. 

 Hanne, Birgit R. og Martin for at finde repertoire frem. 

 Birte M. C. og Yvonne for at skaffe koncerter. 

 Finn for arbejdet med hjemmesiden, noder, adresseliste, kor-kalender, PR-arbejde - samt indsats i 

forbindelse med vores jubilæumsarrangement og bestyrelsesarbejdet. 

 Lizann for pasning af kor-påklædning og initiativ til fornyelse. 

 Til alle i koret for deltagelse i koret ! 

Vi har forskellige aktiviteter i den kommende sæson, som vi kan se frem til: 

 Julekoncert i Jesu Hjerte Kirke samt juleafslutning 

 Cabaret til foråret 

 Kor-weekend til foråret 

 Forårs-koncerter og sæsonafslutning 

 

3. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag 

 

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

Der blev åbnet mulighed for, at budgettet efterfølgende kan korrigeres. 

 

 



                              

                           
4. Fastlæggelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - og dette blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Lizann fremlagde forskellige forslag til ny koncertpåklædning for koret. 

Forslagene blev kommenteret i plenum. 

Lizann vil prøve at indarbejde disse kommentarer i et mere konkret forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

Peer, Karen, Signe og Ulrik fortsætter i bestyrelsen. 

Lotte blev nyvalgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor 

 

Mogens blev genvalgt. 

 

8. Valg til udvalg 

 

Repertoire-udvalg: Hanne, Lotte og Signe. 

Koncert-udvalg: Lotte - dog skal der findes én yderligere. 

PR-udvalg: Finn varetager pt. det vigtigste - yderligere deltagere til PR-arbejde søges   

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant 

 

Finn blev fortsætter som (arbejdende) bestyrelsessuppleant. 

 

10. Eventuelt 

 

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

 

 

3.10.2012, FV 


