Generalforsamling i Musica Viva den 20/09 2016

Til stede:
Signe, Marianne, Maria, Birthe, Hanne, Karen, Henrik, Ulrik, Itamar, Preben, Louise, Viggo, Peer,
Lizanne, Anna, Meta, Ellen og Anne
Afbud: Anders
1. Valg af ordstyrer: Peer
2. Valg af referent: Anne
3. Formandens beretning:

FORMANDSBERETNING 2016
Vi indledte sidste års generalforsamling med at vedtage, at vi skulle spørge Louise, om hun
ville være vor dirigent. Hun sagde som bekendt ja, og tiltrådte kort tid efter, og det har vi
bestemt ikke fortrudt!
Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tiltrådte jeg som formand.
Vi startede på et nyt repertoire, af engelsk og tysk romantisk musik – et spor vi har fortsat i
foråret.
29.11 var vi for 3. år i træk på Ørbygård for at underholde ved plejehjemmets
adventsarrangement – og det var samtidig Louises koncertdebut med os.
Desværre gik der kludder i kommunikationen med plejehjemmet, så de havde afsunget de
planlagte fællessange, hvilket gjorde programmet en det kortere end planlagt, men det gik
vist meget godt alligevel – mon ikke vi skal forsøge at komme tilbage en 4. gang.
1.12 holdt vi julekoncert i Jesu Hjerte Kirke. Repertoiret var især taget fra korets bagkatalog
- men suppleret med nye ting.
Den 8.12 var vi atter på besøg i Sundby Kirke - Lotte skaffede os denne koncert og
assisterede sammen med Yvonne.
15.12 holdt vi Julefest med den sædvanlige selvproducerede julebuffet, men festen blev
denne gang ekstra festlig, ved at vi indlagde en Mini–cabaret, hvor adskillige
kormedlemmer underholdt os andre med diverse musikalske indslag.
Vi startede vintersæson den 12/1 - men måtte aflyse den 19.1, fordi Louise skulle til
optagelsesprøve på Syddansk Musikkonservatorium - Jeg nævner det, fordi hun heldigvis
kom ind på sin masteruddannelse - og vi er blevet hendes praktik-kor.
Den 7/5 holdt vi korlørdag i ”Kammerklubben”. Det var en stor succes, ikke mindst på grund
af det fine øvelokale, og efter en effektiv dag gik nogle af os ud og spiste og satte et
hyggeligt punktum på dagen. - Og vi skal jo derud igen 25.10, hvor der er optaget her i
salen.
Den 10/5 fik jeg en mail fra Denice, om at Jesu Hjerte Kirke så sig nødsaget til at begynde
at opkræve husleje (pga. deres ændrede økonomiske situation) – og som vi blev enige om
på vores møde den 23.8 - skal vi nu til at forhandle om vilkårene for vores fremtidige brug
af lokalerne. Der er ikke sket mere i sagen p.t.
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Den 24/5 holdt vi sommerkoncert i Jesu Hjerte kirke, og det var altså forårssæsonens
eneste koncert. Koncerten var på trods af sopran-mangel en succes, og vi var så heldige at
have en virkelig dygtig assistent med, som Louise havde skaffet os.
Den 11/6 var vi traditionen tro inviteret til sommerfest på ”Møllegården”. En virkelig dejlig
dag med smukt vejr, besigtigelse af orangeri, den sædvanlige lækre buffet frembragt af
korets medlemmer, markvandring, sange, fotografering og sågar en fødselsdag!
Vi startede sæsonen uden dirigent og først efter Generalforsamlingen fik vi Louise ”om
bord”. Det så faktisk ikke så godt ud i starten, da vi af forskellige årsager mistede en del
medlemmer i de første måneder af sæsonen. Året har i det hele taget på mange måder
været præget af opbrud, men også ny begyndelse og konsolidering, og vi har haft et lavt
aktivitetsniveau som følge af dette. Medlemssituationen har ændret sig: vi har fået flere
nye medlemmer, og vores økonomi er god. Det ser ikke helt galt ud, synes jeg.
Men vi har stadig en stor opgave at løse i forhold til vores lokaleproblem, og vi skal nok
gøre noget mere for at få ”fornyet” koret, dvs. få flere medlemmer, også selv om vi faktisk
lyder ret godt, med de kræfter vi er. Og mon ikke vi også skal gøre noget mere for at øge
vores indtægter?
Som det første punkt på min takkeliste vil jeg starte med Louise:
– Du har fået mange roser allerede, men det kan næsten ikke siges tit nok: Alle er glade for
dit store engagement i dit arbejde med os, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet
med dig i det næste år.
Dernæst vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for godt samarbejde og resten af koret for
opbakning til os, og særlig for støtten til mig i mit 1. år som formand. Det er bestemt ikke en
rolle, der falder mig nem, og derfor er jeg meget, meget glad for den opbakning, jeg har
mødt i årets løb. En særlig tak til Peer for rådgivning og støtte - det har jeg virkelig været
glad for.
Dernæst skal jeg takke Finn for det store arbejde med at holde orden på vores noder og
holde vor hjemmeside opdateret, Preben for at føre korets regnskab og styre korets
økonomi og Viggo for at være vor revisor. Jeg vil også takke Louise og Henrik for indsatsen
omkring det nye korfoto, Facebook-opslag m. m. Også tak til Birte og Ulrik for opstilling af
borde og stole og (i et mindre omfang) for kaffe/te-brygning. Desuden tak til Lizanne for at
holde orden på korets tørklæder og slips. Og sidst men ikke mindst vil jeg bede Birte
viderebringe en stor tak til Jesu Hjerte Kirke, for at vi også i det forgangne år har kunnet
bruge menighedssalen her til vore korprøver og andre arrangementer, og for at vi må give
koncerter i kirken - også selv om situationen er, som den er.
Og hermed har jeg aflagt min første formandsberetning!
4. Regnskabsaflæggelse:
Preben fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
5. Budgetforslag:
Budgettet blev taget til efterretning – det skal ikke godkendes.
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6. Fastsættelse af kontingent:
En forhøjelse til 650,- kr. til alle blev vedtaget (når vi skal betale for øvelokalet).
Birthe foreslog en betaling på 200, kr. pr. mødedag – måske mindre, det må være til forhandling.
Lizanne foreslog, at vi ikke skal rykke præsten mere, for vi betaler ikke, så længe vi ikke har talt med
ham.
Karen mente, at selv om vi har denne diskussion om betaling for at blive i øvelokalet, skal det ikke
stå i vejen for en undersøgelse af muligheden for at øve i en folkeskole.
7. Indkomne forslag:
Forslag: PR:
Flyers og diverse forslag til PR blev delt ud ved bordet.
Hanne: Hvordan skal de bruges?
Henrik: Teknisk kan vi evt. bruge penge til at få trykt nogle foldere eller flyers, men ellers have et
udvalg, der sammen med Anders kan arbejde med PR. Anders har bragt et forslag. Er det en god idé
at lave en folder?
Peer: Kan vi sige ja til en folder?
Lizanne: Stor ros til Anders, der er så engageret.
Louise: Jeg har forstået, at der er et fast layout, der kan benyttes til forskellige lejligheder. Prgruppen kunne tale om det.
Peer: Hvis vi kan få et Pr-udvalg vil det være bedst.
Hanne: Vil Anders være med?
Louise: Måske er vi nødt til at tale med Anders, om at et Pr-udvalg er vigtigt.
Ellen: Der er/var ikke noget synligt PR. Hvis dette er oplagt, så må vi se, om der kommer et Prudvalg og om der økonomisk kan sættes penge fra til det.
Henrik: Men når materialet er trykt, hvad gør vi så? – man skal tænke sig om.
Peer: PR kan sættes i kirker m. m. Vi forsøger at få et Pr-udvalg op.
Louise: Hjemmesiden
Signe: Den skulle evt. ”shines” op – se fiksere ud.
Henrik: Det er lang tid siden, jeg har set den.
Karen: Finn vil ikke drive den, hvis den bliver forandret.
Henrik: Hjemmesiden er lavet i Word – sådan gør man ikke, men det virker.
Louise: Hvad er fundatsen for PR-gruppen? Flyeren + hjemmesiden?
Henrik: Det er lettere kompliceret, men Finn vil gerne yde en indsats for et kor, han muligvis ikke vil
være medlem af. Vil Finn skifte farver ud?
Lizanne: Jeg vil gerne lave adresseliste og kalender i Word, for hvis Finn ikke betaler, kan han ikke
være medlem.
Henrik: Men Finn kan lægge ind på hjemmesiden.
Peer: Måske skal vi satse på en ny hjemmeside på en eller anden måde. Den kan købes i byen, men
det er dyrt. Så hvis Finn ikke kommer igen, så har vi noget.
Signe: Det er smart, at der ikke kun er en person, der arbejder med dele til hjemmesiden.
Preben: En anden løsning kan være, at noder sendes til enhver i koret.
Hanne: Vil du, Henrik? – Nej.
Meta: Hvor vigtig er den hjemmeside? Hvor mange søger på den?
Lizanne: Jeg henviser til hjemmesiden, når jeg forsøger at finde koncerter.
Ellen: Jeg fik linket af Maria, da jeg gerne ville i koret, men der mangler opdatering. Det er en god
side, der er nem at gå til.
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Henrik: Man kan høre lydstumper af koncerter.
Peer: Vi må arbejde videre med Pr og hjemmeside.
Forslag: Opvarmning:
Lizanne: Forkort opvarmningen – vi bliver behandlet som en børnehave – det hjælper ikke – vi ved
alle, hvad vi har brug for. Kom 18:55, hvis vi har brug for det. Det er ikke forkert.
Anne: Vi kan ikke øve selv, det er vigtigt, at det er en professionel guidning, vi får.
Ellen: Jeg har betalt mange penge for at lære det samme – det er nyt hver gang – den fysiske del er
vigtig – Louise er inde på, hvad der kommer i noderne. Jeg er glad for den tid, det tager.
Louise: Jeg er ked af det med, at du opfatter det som en børnehave, men jeg ved, at det er vigtigt.
Opvarmning af stemmen er vigtig – og det vil jeg selv tilrettelægge.
Anna: Man gør det samme i andre kor.
Peer: Louise afgør, hvordan opvarmningen skal foregå. Det er Louises kompetence, så det stoler vi
på.
Lizanne: Så synes jeg, at det skal være frivilligt.
Louise: Jamen, det er det.
Forslag: Ambitioner:
Louise: Hvad er korets ambitioner? Hvis det er højere end nu, så skal et udvalg tage sig af at finde
koncerter.
Hanne: Med dem, vi er nu, så er det et fint repertoire. Det er godt med nye ting, men det er svært
at samle et koncertudvalg, når vi nu er så få.
Henrik: Jeg hører, at det er antallet af koncerter – er det to koncerter, eller hvad?
Louise: Ja, det er det, jeg mener, men ifølge det, Hanne siger, så er der ikke plads til så mange
koncerter, for så er det kun koncertprogram, der skal øves.
Peer: To koncerter i hver sæson er passende.
Lizanne: Koncerter på plejehjem + julekoncert i Fields søndag eftermiddag, det giver godt. Det
kræver et let julearrangement. Det kan vi næsten altid få, men det er ikke tirsdag aften, men
søndag.
Meta: Ørbygård: Er vi interesserede i 1. søndag i advent?
Signe: Ja.
Henrik: Vi ”brændte dem af” sidste gang, så de ringer ikke igen.
Lizanne: Jeg har ringet til Sct. Albans Church, men de har ingen penge, men vi må gerne synge
gratis.
Karen: Hvor mange er interesserede i centre m. m.? = Ikke flertal.
Lokalesagen: Bestyrelsen forhandler.
8. Valg af bestyrelse og suppleant:
Peer træder ud, og Ellen træder ind. Maria fik bevilget et års orlov. Anne har på grund af
erhvervsarbejde ikke meget overskud til at være i bestyrelsen, men er først på valg om et år. Anne
havde sagt ja til at være suppleant, hvilket dog hurtigt ændrede sig til at blive en bestyrelsespost.
Vi er nok personer i bestyrelsen på nuværende tidspunkt. Derfor blev der ikke valgt en suppleant.
9. Valg af revisor og suppleant:
Viggo blev genvalgt som revisor, og Maria blev genvalgt som revisorsuppleant.
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10. Valg af repertoireudvalg:
Signe, Karen, nyvalgte Marianne og Louise
11. Valg af Pr-udvalg:
Henrik og evt. Anders
12. Eventuelt:
Lizanne vil gerne have mere organisering i forbindelse med tilbagesætning af borde, når vi er
færdige med at synge.
Der blev enighed om, at det nuværende princip fungerer godt.
Lizanne foreslog, at vi kunne bruge Smartphone til at filme, når vi synger til koncert + diverse, hvis
vi ikke har en hjemmeside. En Smartphone er en god teknologi.
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