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Generalforsamling i Musica Viva den 19/09 2017 

 

Til stede: 

Signe, Marianne, Maria, Birthe, Hanne, Karen, Ulrik, Itamar, Preben, Louise, Viggo, Peer, Anna, Meta, 

Anders, Ellen og Anne 

Afbud: Lizann  

Referent: Anne 

 

1. Valg af ordstyrer: Peer  

Peer takkede for valget og meddelte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Peer bad venligst alle om at tale højt og tydeligt – og ikke i munden på hinanden.  

 

 

2. Formandens beretning:  

Formandsberetning 2017 
 

Årets gang 

 

Vi startede sæsonen d. 29. august 2016. 

 

Ved Generalforsamlingen, som vi holdt 20.09, kom der nogle ændringer i sammensætning 

af bestyrelse og udvalg: 

Ellen blev valgt ind i Bestyrelsen i stedet for Peer, og Karen trådte endeligt ud. 

Bestyrelsen er nu jeg selv, Anne, Ellen og Itamar. 

Marianne blev valgt ind i repertoireudvalget: der nu er mig, Karen, Marianne og Louise. 

Vi fik et nyt PR udvalg: Henrik og Anders, med reelt har det kun været Anders det seneste 

halve år. Da Henrik fortsat har orlov, er der absolut også plads til flere i PR udvalget. Vi 

talte om at finde en afløser for Finn, selv om han endnu ikke havde meldt sig ud på det 

tidspunkt – Det er siden sket, men Finn er fortsat webmaster - og vi har fået 

kommunikationen med ham sat i system med en fast kontaktperson, nemlig Ellen. Det 

fungerer godt nu. 

 

01.11 holdt vi atter koncert i Anna Kirke. Koncerten var vellykket og rimelig velbesøgt. 

Kirken viste stor imødekommenhed, skønt vi ikke fik penge for det. Men Eigil spillede og vi 

fik frugt, kiks, øl/vand og kaffe. Flere af jer fortalte mig bagefter, at I følte jer velkomne. 

22.11 var Louise fraværende, men hun havde skaffet en vikar, Rasmus. Det var en 

succes, og han har sagt ja til at være fast vikar! 

06.12 havde vi Julekoncert i Jesu Hjerte Kirke, hvor Rasmus spillede orgel til 

fællessalmerne. Også denne koncert var velbesøgt og vellykket. 

En uge senere, den 13.12, holdt vi juleafslutning her i salen, efter samme koncept som vi 

plejer. 

Vi startede op igen efter nytår 2017 den 09.01. 

I starten af februar faldt vores lokalesag endelig på plads, og vi kunne underskrive 

lejekontrakten. En for os virkelig fordelagtig kontrakt -som kirken selv foreslog. 
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Det var også i første del af februar, at Rasmus igen var vikar for Louise, og atter var det en 

god oplevelse. 

Den 18.03 holdt vi Kordag i Kammerklubben, hvor Louises lærer, Alice Granum, også 

deltog noget af tiden. Det tror jeg var lige så givtigt for os som for Louise. 

Sommerkoncerten i Jesu Hjerte Kirke blev afholdt16.05. Det gik nogenlunde, men 

programmet var nok lige i overkanten for os. Ved den lejlighed var det Birthe Mandrup, der 

spillede orgel. 

Den 27.05 var vi traditionen tro inviteret ud på Møllegården til sommerfest, og det var 

samtidig en stilfærdig markering af korets 30 års jubilæum. 

 

Status: 

Jeg skal ikke sige meget om korets tilstand, men der er dog nogle få ting, jeg vil nævne: 

Vi har fået en fordelagtig aftale med Jesu Hjerte Kirke – så den sag er på plads, men nu 

betaler vi husleje. Det betyder nok også, at vi skal til at tænke mere på at få indtægter ind. 

Vores økonomi er stadig rimelig god, men vi kan ikke blive ved med at tære på 

egenkapitalen i en uendelighed. 

Medlemssituationen er et andet problem. Vi er efterhånden ikke ret mange, og 

aldersgennemsnittet er højt. Vi har ganske vist fået nye sangere, men nogle af dem er jo gået 

igen. 

Korets musikalske udvikling – kan jeg egentlig ikke tillade mig at sige noget om. Men: 

prøver med ”gæstelærere” har været godt for os. 

Jeg vil selv arbejde for flere af den slags arrangementer. 

 

Som det første punkt på min takkeliste vil jeg starte med Louise. Tak for endnu en 

spændende sæson og dit fortsat store engagement. Jeg glæder mig til at fortsætte 

samarbejdet med dig i det næste år. 

Jeg vil også takke resten af bestyrelsen for godt samarbejde og resten af koret for 

opbakning til os og generel indsats og engagement for korets liv. Specielt er jeg glad 

for den opbakning jeg selv har mødt i årets løb. 

Dernæst skal jeg takke Finn for at holde vor hjemmeside opdateret og Ellen for at være 

kontaktperson til Finn, Preben for at føre korets regnskab og styre korets økonomi og 

Viggo for at være vor revisor. Jeg vil også takke Anders for smukke plakater og andet PR 

Materiale og bede ham bringe vores tak videre til sin ”bedre halvdel” Bodil for at træde til 

som billetsælger ved flere lejligheder. Også tak til Birte og Ulrik for opstilling af borde og 

stole og for kaffe/te-brygning. Desuden tak til Lizann for at holde orden på korets tørklæder 

og slips. Og endelig Tak til kirken for den fordelagtige lejekontrakt og godt samarbejde og 

til allersidst tak til kor 72 for legat til honorar for sang-pædagog. 

Hermed har jeg afsluttet formandsberetningen 2017. 

 

Ingen kommentarer til formandens beretning andet end positiv tilkendegivelse. 

 
3. Regnskabsaflæggelse:  

Preben fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Der er et par smårettelser på grund af 

computerproblemer.  

Side 1: ”Note 3: Kontingent til Kor 72” 

Side 1: ”Note 4: Egenkapital: Saldo pr. 30/06 2017” 

Side 2: ”Note 4: Andre udgifter: gaver til organist og dirigent koncert 16/5” 
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4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent:  

Budgettet blev taget til efterretning – det skal ikke godkendes. Der er et par smårettelser på grund 

af computerproblemer. 

”Note 4 Egenkapital: Saldo pr. 30/06 2018” 

”noter Note 3: MOF, andel af løn: 48 timer á kr. 275” 

 

Fastsættelse af kontingent:  

Kontingentet forbliver som nu.  

Birthe vil se på, om det er muligt at skaffe et legat fra ”Legathåndbogen” 

 

5. Indkomne forslag:  

Ingen forslag. 

 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant:  

Signe, Itamar og Anne er på valg, men er villige til genvalg. 

 

Ellen meddelte, at bestyrelsen har talt om at invitere Preben til bestyrelsesmøder.  

Preben ville gerne stille op til bestyrelsen med funktionen kasserer. Preben blev efterfølgende valgt 

ind i bestyrelsen. 

Anders ville gerne pointere, at bestyrelsen har carte blanche til at uddelegere opgaver. 

 

7. Valg af revisor og suppleant: 

Viggo blev genvalgt som revisor, og Maria blev genvalgt som revisorsuppleant.  

 

8. Valg af repertoireudvalg: 

Signe, Karen, Marianne og Louise genopstiller og blev valgt. 

Louise bemærkede, at selv om der er et repertoireudvalg, må alle gerne komme til udvalget med 

forslag til repertoire. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant:  

Suppleant: Peer (hvis sygdom eller rejse) 

Preben er ”afbudsmand” – afbud afgives pr. mail eller på Hannes mobil. 

 

10. Eventuelt:  

Signe: Anna Kirke er booket tirsdag den 07/11/17 til sammenspil. 

Louise: vil tale med Barbara Brøndsted Blokfløjtegruppe i morgen, for at finde ud af med orkestret, 

om det kan lade sig gøre at spille sammen.  

Signe: Koncerten starter formentlig klokken 19:30. Koncerten her i Jesu Hjerte Kirke er den 

05/12/17. 

Hanne: Blokfløjteorkestret kunne måske komme med til julekoncerten? 

Louise: Lad os se, hvordan det kommer til at gå. 

Hanne: Det er altid godt med andre, der også spiller til vores koncert. 

Birthe: Orglet skal repareres. 

Itamar: Hvordan får vi flere medlemmer? 
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Anders: Plakater giver ikke noget. Måske kunne vi fusionere med andre kor, men det er ikke 

nødvendigt nu – det går jo meget godt. 

Birthe: Der er rigtig, rigtig mange kor. 

Preben: En praktisk bemærkning – alle pladser er opfyldt. 

Louise: En tanke om en mail, som man kunne sende ud i ens personlige mailbakke med 

vedkommendes personlige hilsen. Louise laver et udkast, men ikke lige pt. på grund af 

familiesituationen. 

Signe: Korets musikalske udvikling, Louise, hvordan ser den ud? 

Louise: I lyder godt – måske skulle jeg have rost mere, men grundlæggende en fin klang. I er et 

erfarent kor, det er en luksus at bygge ovenpå. Generelt: Støtten muskulært. Har man færre 

muskler – koster det flere kræfter.  

Birthe: Vi skal kunne trække vejret, uden at nogen opdager det. 

 

Peer takkede for god ro og orden, og koret takkede ordstyreren for klar tale. 


