Generalforsamling i Musica Viva den 25/09 2018

Til stede:
Marianne, Hanne, Karen, Preben, Louise, Anna, Meta, Ellen og Anne
Afbud: Signe, Anders, Itamar, Peer, Lizann, Viggo, Ulrik
Referent: Anne

1. Valg af ordstyrer: Ellen
Ellen takkede for valget og meddelte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ellen bad, inspireret af Peer, venligst alle om at tale højt og tydeligt – og ikke i munden på
hinanden.
2. Formandens beretning:
Signe er syg i dag, hvorfor formandens beretning sendes på anden vis.
Ellen takkede, i formandens fravær, Jesu Hjerte Kirke, Finn og alle andre, der i årets løb har været
flittige i forhold til koret.
Bestyrelsen takker alle, fordi vi er taknemmelige for, at alle giver en hjælpende hånd.
3. Regnskabsaflæggelse:
Preben fremlagde regnskabet. Vi havde et lille tab. I forhold udgifter og indtægter havde vi et tab
på 1.818 kr. Hvis koret fortsætter på den måde, har vi kun en levetid på 10 år.
Indtægterne er på 26.000 kr. Vi har ikke haft så mange koncerter.
Der blev spurgt til udgiften til Finn. Beløbet er det, Finn betaler for hjemmesiden. Beløbet er for 2
år, da vi ikke havde punktet med sidste år.
Meta spurgte til beløbet, Itamar havde betalt. Det drejer sig om, at Louise er gæst ved middagen,
når vi går på restaurant efter Lang Lørdag.
Regnskabet er godkendt.
4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent:
KODA-afgift er en ny post, som Signe, i sin egenskab af formand, tager sig af.
Bestyrelsen anbefaler, at vi budgetterer med to koncerter.
Budgettet er blot en orientering.
Hanne: Er medlemskontingentet stadig 650 kr?
Bestyrelsen vil gerne hæve kontingentet 50 kr. Der er to tidsfrister: januar 2019 = start eller
sommeren 2019 = et år efter generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent:
Kassererens forslag om 50 kr. mere pr. halvår er vedtaget med start januar 2019.
5. Indkomne forslag:
Ingen forslag.
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6. Valg af bestyrelse og suppleant:
Ellen stopper i bestyrelsen i dag. Bestyrelsen opstiller Anders, der er blevet opfordret til at stille op.
Anders er, efter skriftlig tilkendegivelse, blevet valgt til bestyrelsen.
Ellen blev takket for det store engagement, hun har lagt i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen består herefter af Signe, Anne, Preben, Anders og Itamar.
7. Valg af revisor og suppleant:
Viggo ønsker ikke genvalg som revisor, derfor vil bestyrelsen gerne vælge Maria som revisor. Maria
er, efter skriftlig tilkendegivelse, valgt til revisor.
Viggo bliver takket for det store arbejde, han har varetaget som revisor.
8. Valg af repertoireudvalg:
Signe, Karen, Marianne og Louise genopstiller og blev valgt.
9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant:
Peer er valgt som suppleant til bestyrelsen.
Ellen er valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt:
Karen forespurgte, om cabaretten er opgivet. Der blev talt om, at det måske kunne blive aktuelt at
lave en cabaret til juleafslutningen.
Alle tilstedeværende var enige om, at det har været et dejligt år.
Ellen takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen var slut kl.: 21:20 d. 25/09/10
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