GENERALFORSAMLING 16.09.2014
1. Valg af ordstyrer
Anne blev valgt
2. Valg af referent
Signe blev valgt
3. Formandens beretning
Sæsonen 2013/14 blev en spændende sæson: Efteråret gik med at indstudere juleprogrammet, og
Metha skaffede os en koncert på Plejehjemmet Ørbygård. Tak til Metha for indsatsen. Det blev et
vellykket koncert , som de var meget glade for på plejehjemmet. Den 10. December gav vi vor
sædvanlige julekoncert her i JHK,som også blev en god koncert med stort publikum. Ugen efter
havde vi vores traditionelle juleafslutning, hvor alle havde medbragt kulinariske specialiteter til
fælles bedste. Det blev atter en hyggelig afslutning på efterårssæsonen. I Januar 2014 begyndte vi
indstuderingen af et udfordrende og spændende forårs- og sommerprogram. Vi holdt øvelørdag den
29. marts for at få repertoiret godt på plads, og nogle gik ud og spiste sammen bagefter. Den 10. maj
afholdt vi atter vor sjove og hyggelige cabaret, hvor vi optrådte for hinanden og for venner og
familie, med næsten alt mellem himmel og jord. Desværre kunne vi ikke gennemføre vor årlige
Korweekend i Kajestenshuset på Røsnæs. Men det satser vi så på at gennemføre den 8.-10.5 2015.
Vi afsluttede sæsonen med en dejleg koncert i JHK med et meget stort publikum, som var meget
begejstrede for koncerten. Ugen efter holdt vi en hyggelig sommerafslutning her i den Hvide Sal.
Nu er vi så gået i gang med en ny og spændende sæson og vi skal til et spændende korarrangement i
Bethesda sammen med en del andre kor torsdag den 2.10 Det bliver interessant at se og høre de
forskellige kors standard. Ugen efter stiller vi op til Kulturnat her i JHK fredag den 10.10 og dagen
efter, lørdag den 11.10 skal vi give koncert i Sundby Kirke , hvor også en svensk Guitarist
medvirker. Lørdag den 22.11 har vi øvelørdag og vor traditionelle Julekoncert i JHK løber af
stabelen tirsdag den 09.12 og den 16.12 holder vi juleafslutning her i den Hvide Sal.
Jeg skal naturligvis takke korets medlemmer for engageret deltagelse i korets aktiviteter og for stor
støtte til os i bestyrelsen. Jeg skal takke Finn for hans store indsats med at holde styr med noder,
korkalender og adresseliste samt PR- materiale. Jeg tror det vil glæde Finn hvis der var en ,som
ville hjælpe ham med det i en slags PR- udvalg.
Også tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i det forløbne år. Ulrik forlader nu
bestyrelsen – Tak for indsatsen. Preben skal også have en stor tak for styring af vores
økonomi,regnskab samt produktion af noder og Mogens skal have tak for revision af korets
regnskab. Tak til Lizann for det store arbejde med at forsøge at skaffe koncerter i kirker -indtil
videre forgæves, desværre.- Det lykkedes så til gengæld for Lotte med koncerten i Sundby Kirke
den 11. oktober, En stor tak for den. Også tak til Kirsten for udarbejdelse af program til koncert.
Og endelig skal der lyde en stor tak til Martin for hans ukuelige entusiasme for at få os til at synge
smukt og for hans andel i et altid spændende repertoire. Også tak til Birthe og Ulrik for
stoleopstilling og brygning af kaffe og te. Til slut skal jeg bede Birthe viderebringe en meget stor tak
til kirken her for at give os gratis husly her i den Hvide Sal ,hvor vi får lov til at øve næsten så meget
vi vil ,og for at vi må afholde vore hyggelige arrangementer og koncerter her. Det er et stort
privilegium vi har, som vi påskønner meget.
Der var ingen spørgsmål til beretningen der efterfølgende blev godkendt.
4. Regnskabsaflæggelse
der var budgetteret med underskud – men vi ender i stedet med et overskud på ca. 2000.
færre udgifter pga færre timer til Martin . egenkapital 27000.
indtægter fra salg af programmer går helt uden om regnskabet ,da de går direkte i kaffekassen.,

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleant
Peer, Karen, signe og Birgit fortsætter
Ulrik træder ud og Lotte træder ind i stedet
Anne genvalgt som suppleant
9. Valg af revisor og suppleant
Mogens genvalgt som revisor
10. Valg af repertoireudvalg
Signe , Karen og Kirsten valgt
der kom spørgsmål om hvem der tager beslutningerne om repertoiret, udvalget eller Martin .Svaret
fra udvalget var at det fastlægges i samarbejde mellem dirigent og udvalg.
11. Valg af PR-udvalg
Kirsten og Ida meldte sig til at udarbejde programmer m.m
Linda styrer korets Facebook -side som vi har haft siden 2009 !
12. Valg af koncertudvalg
Lizann har slet ikke fået noget svar på sine henvendelser til kirkerne
Birgitte Grøn. ,der er sognepræst i Slotskirken i Hillerød – og fortalte om hvor mange henvendelser
de får der , og tilbød at bruge sit kontaktnet for at skaffe koncerter.
Hvad gør vi. -? Spørgsmålet henlagt til Eventuelt !
Der var ingen der meldte sig til et udvalg og arbejdet er hermed overladt til bestyrelsen
Eventuelt:
Samtalen kom vidt omkring, og blev ret løst
Her følger de vigtigste indlæg -tildels i stikord:
Kirsten indvendte at Koncertjagt ikke bør ligge på bestyrelsen.
Nancy foreslog at vi også kunne lave et korstævne – a la Bethesda. - men det er usikkert om det
kan lade sig gøre her pga fremtidsplanerne for kirken
Lizann foreslog at vi laver medlemshvervning til kulturnat – og det bliver der sørget for
Birgitte Grøn vil sende koncertbrev videre til sine kontakter
Lizann fraværende 10 og 11.10 ,men kommer med koncertdragt.
Spørgsmål om status for korets ” venner -Da det er Finn der styrer det , kunne det ikke besvares
Akustik i JHK : Det blev foreslået at spærre de første par rækker da lyden er bedre længere nede i
rummet.
Det blev foreslået få taget et nyt billede til hjemmesiden , da det nuværende er meget forældet !
Lizann spurgte om der kan kopieres her mod betaling - Birthe : ja , det kan godt lade sig gøre!
Lizann spurgte om hun skal søge at få koncerter på plejehjem ? og det blev der sagt ja til fra salen

Der blev spurgt om hvem der har bragt de tidligere projekter med andre kor Det første var
arrangeret af Felipe , og det andet var via en invitation fra Farumkoret..
Peer foreslår at vi bruger noget af kassebeholdningen til div. Arangementer.
Kirsten foreslog at hyre en sangpædagog ? Det var der almindelig interesse for og det blev
foreslået at det kunne være på en korweekend, en korlørdag – eller en dag hvor vi ved at Martin er
væk .

