
1 
 

Generalforsamling i Musica Viva den 01/10 2019 

 

Til stede: 

Susanne, Charlotte, Maria, Karen, Ellen, Marianne, Anna, Lise, Hanne, Lizann, Niels, Ulrik, Louise, Signe, 

Preben, Anders og Anne 

Afbud: Elisabeth, Metha, Itamar, Henrik  

Referent: Anne 

 

1. Valg af ordstyrer: Peer 

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

 

2. Formandens beretning:  

Signe fremlagde formandens beretning (se venligst bilag1), der, efter applaus, blev godkendt. 
 

3. Regnskabsaflæggelse:  

Preben fremlagde regnskabet. Indtægter og udgifter opvejer hinanden. Kassebeholdningen pr. 

01/07 2018 er på 23.550 kr. og kassebeholdningen pr. 30/06 2019 er på 24.527 kr. 

KODA-afgiften er stadig lidt uafklaret, men vi er inviteret til at synge med Telekoret, så vi skal ikke 

betale i år. 

Maria har, med Ellens vejledning, skrevet under på, at regnskabet er i orden. 

Lizann spurgte, om det kunne være rigtigt, at der kom dobbelt så mange penge ind, da hun solgte 

billetter. Preben kunne oplyse, at vi var to kor, der delte indtægterne, da Lizann ikke var til stede. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent: 

KODA-afgiften er indberegnet i budgettet. 

Ellen sagde, at hvis vi skal betale med tilbagevirkende kraft, skal vi måske have penge stående. Ulrik 

gjorde opmærksom på, at Kongsted, som komponist, vil være sikker på, at pengene kommer ind for 

hans værker. 

Preben understregede, at vi arbejder med at undersøge KODA, og at vi har penge til at efterbetale.  

Der er budgetteret med et lille overskud, alt efter SKODA og antal medlemmer og antal besøgende 

til koncerten. 

Fastsættelse af kontingent:  

Kontingentet fortsætter uændret, 700 kr. pr. halvår. 

 

5. Indkomne forslag:  

Ingen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant:  

Bestyrelsen består som nu af: Signe, Anne, Preben, Anders og Itamar, og Peer er 

bestyrelsessuppleant. 
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7. Valg af revisor og suppleant: 

Maria er revisor, og Ellen er revisorsuppleant. 

 

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:  

Signe: Jeg har en orientering, jeg gerne vil dele med koret. 

Flere i koret gav efterfølgende udtryk for, at de var glade for orienteringen, og at de når som helst 

ville hjælpe til, hvis nogle arbejdsopgaver kunne uddelegeres, hvis/når det var tiltrængt. 

Lizann: Hvem ændrer kalender og adresseliste? Jeg har brug for oplysningerne i forhold til 

tørklæder og slips til koncerterne.  

Anne: Det er Preben og jeg, der står for den post.  

Lizann: Vi skal have penge for vores koncerter.  

Ellen: Tiden er ændret, og menighederne bruger penge til baby-kom-sammen, folkekor o. lign., så 

der ikke er penge til udefrakommende kor.  

Lizann: Ja, jeg er klar over, at pengene er brugt i mange menigheder. Jeg har tidligere har skrevet til 

mange – uden held. Derfor ville det være en god idé, at koret kunne synge julesange i 20 minutter i 

fx Field’s, Frederiksberg Centret eller Amager Centret.  

Peer: Vi er vist meget tilfredse med det niveau, vi har nu. Modsig mig, hvis I har en anden 

opfattelse.  

Signe: Ja, vi har ikke mulighed for voldsomt meget mere. 

Lizann: Hvordan går det med arbejdet for at få en ny dirigent? 

Signe: Det er for tidligt at sige noget om det. 

Louise: Jeg har talt med nogle i mit netværk. Rasmus (koret kender) har desværre ikke tid, men 

Zacharias er i gang med en AM-uddannelse (Almen Musiklærer) – på 3. år. Han kunne være en 

mulighed. 

Peer: Vi må have fat i K72 og have opslag på Musikkonservatoriet. 

Susanne: Hvordan fandt du os, Louise? 

Louise: Det kan jeg ikke huske, men det var vist et opslag. 

Peer: Jeg vil prøve at finde et opslag fra dengang. 

Niels: Er det ikke noget, bestyrelsen tager sig af? 

Signe: Jo. 

Ellen: ”Amaryllis” var den sang, vi havde på repertoiret til den 1. koncert med dig, Louise. Kan vi 

sætte den på til koncerten? Flere i koret syntes, at det ville være en rigtig god idé. 

Lizann: Jeg har hørt ”We Wish You a Merry Christmas” tre-stemmigt. Det var spændende. Lizann vil 

prøve at finde noden.  

Lizann: Finn redigerer stadig hjemmesiden. Han er ikke træt af det endnu, men på sigt vil han nok 

ikke fortsætte. 

Peer: Har vi nogen, der kan ordne en hjemmeside? 

Lizann: Henrik er dygtig. 
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Anders: Hårdt presset kan jeg måske finde ud af noget. Jeg har før lavet hjemmesider, men jeg har 

glemt, hvordan man gør, så der skal startes på en frisk. 

Lizann: Preben har klistret filtpuder på stolene – tusind tak for det. 

Preben: Koret har fået nye medlemmer, det betyder, at vi skal have taget et nyt foto. Flere i koret 

ville tage et foto her og nu, men vi blev enige om, at det ikke var en god idé. 

Louise: Plus en ny dirigent. 

Lizann: Tak til Peer for at bringe drikkevarer – gør det hver tirsdag  

 

Peer takkede for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen var slut kl.: 20:54 d. 01/10/19 

 

Bilag:  

1. Formandens beretning 

2. Signes orientering 


