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Generalforsamling i Musica Viva den 06/10-2020 

 

Til stede: 

Karen, Marianne, Kirsten, Metha, Elisabeth, Anna, Hanne, Lizann, Niels, Mogens, Peer, Itamar, 

Zakarias, Signe, Preben, Anders og Anne 

Afbud: Ulrich, Ellen, Maria, Lise, Viggo, Henrik, Susanne, Monique, Lene, Lif, Lola  

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.   

Preben har haft trykkeriproblemer, så der mangler overskrifter på papirerne. Regnskabet er 

på to sider: Selve regnskabet og noter. Teksten med grøn er budgettet.  

 

På grund af Corona-situationen har vi fået nogle penge tilbage. Kassebeholdningen er derfor 

steget fra 34.300 kr. til 38.959 kr. 

 

Maria har gennemgået regnskabet sammen med Ellen, og der er ingen kommentarer. 

Lizann spurgte, hvor mange medlemmer koret har. 1. halvår: 21 sangere; 2. halvår: 20 

sangere 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent: 

Resultatet af budgetforslaget er på -8.218 kr. 

Kassebeholdningen på 39.709 er skåret ned til 31.491 kr. 

Den kan blive mindre. 

 

Lizann: Er der ingen koncerter? 

Preben: Nej 

Signe: ”ByOasen”, der gerne vil have os ud at synge på et tidspunkt, giver ikke særligt 

meget – måske ingenting for en koncert. 

 

Fastsættelse af kontingent:  

Anders: Måske kunne vi gøre det frivilligt, hvad man vil betale, hvis man ikke møder op på 

grund af Corona. 
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Preben: Så skal man melde sig på orlov. 

Mogens: Hvis man er interesseret og vil blande sig i korets drift, skal man også betale 

kontingent.  

Det blev vedtaget, at kontingentet skal fortsætte uændret, 700 kr. pr. halvår. 

 

5. Indkomne forslag:  

Lizann havde det forslag, at herrernes kordragt fremover bliver en sort T-shirt under 

jakkesættet i stedet for en hvid skjorte og pink slips. 

Damernes kordragt fortsætter uændret. 

 

Lizann: Hvis vi har en koncert, arver nye sangere i koret tidligere sangeres tørklæder/slips. 

Til damerne har jeg sørget for fine nyvaskede og -strøgne tørklæder, men jeg har spildt 1½ 

time på at stryge slipsene. Det viser sig, at der er karton og papir i dem. Vi har haft slipsene 

siden 2001 = 19 år – Lizann viste koret de ubrugelige slips til stor morskab – Derfor er min 

idé, at mændene bærer sort T-shirt i stedet for en skjorte med slips. Man kunne evt. sætte en 

blomst i knaphullet på jakken. 

 

Hvis T-shirten har en påskrift som fx: ”Stem på Anker Jørgensen”, skal teksten selvfølgelig 

dækkes, men man kan købe T-shirts billigt hos Røde Kors. 

Preben: Jeg vil helst være fri. 

Der blev enighed om, at herrerne må drøfte Lizanns idé inden næste koncert.  

Lizann er på orlov. 

   

6. Valg af bestyrelse og suppleant:  

Bestyrelsen består af: Signe, Anne, Preben, Anders og Itamar. 

Alle fra bestyrelsen genopstiller – og blev genvalgt 

 

7. Valg af revisor og suppleant: 

Maria er revisor, og Ellen er revisorsuppleant. 

Maria genopstiller og blev genvalgt. 

Ellen genopstiller ikke. 

 

8. Valg af repertoireudvalg: 

Signe, Karen og Marianne genopstiller og blev genvalgt. Zakarias er valgt. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant:  

Peer genopstiller som suppleant til bestyrelsen – og blev genvalgt. 

Niels er valgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt:  

Signe: Vi har i bestyrelsen talt om, hvad vi gør i forhold til forhøjet smitterisiko ved 

korsang. 

Zakarias: Det ville være ærgerligt, hvis vi lukker ned. Vi talte om, at man kunne komme til 

korsang, hvis man har lyst og mod til det, eller man kunne blive hjemme og logge sig ind på 

Zoom og synge med hjemmefra. Man skal hægte sig på og høre koret synge. 
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Antallet af korsangere, der møder op, svinger, men det ville være ærgerligt, hvis vi ikke 

mødes. 

Anna: Kan man høre dem, der synger derhjemme?   

Zakarias: Nej, det kan man ikke. 

Hanne: Måske kunne vi dele os op og møde op hver anden gang – fx: 2 stemmegrupper ad 

gangen – ikke hele koret. Når vi er 15 sangere, er lokalet fyldt op, så hvis der er flere, er der 

for tætpakket. 

Men, hvordan kommer vi ind? Det er problematisk med nøglerne, for de personer, der har 

nøgler, skal møde hver gang, selv om det ikke er deres stemmegruppe, der øver. 

Karen: Der kunne være to hold samme aften – 6 eller 7 sangere. 1½ time med første hold og 

1½ time med andet hold. 

Lizann: Det er farligt med korsang. Kunne vi synge i kirken? I England må man ikke synge 

eller spille på instrumenter indenfor. 

Signe: I kirken er der mere plads, men der er ikke et klaver. 

Zakarias: Det ville være i orden at dele i to hold, som antallet er i dag. På konservatoriet har 

der ikke været eksempler på smitte, og vi holder os til myndighedernes krav. 

Marianne: Udluftning er vigtig, og nu bliver det koldere. I kirken er der plads. 

Anne: Myndighederne anbefaler udluftning, når der er gået 45 minutter. 

Elisabeth: Vi har brug for et godt el-klaver. 

Zakarias: Jeg havde prøver med børn i Vor Frelser Kirke, men det var meget anstrengende. 

Karen: Og der er koldt i kirken, men klaveret er den største udfordring. 

Elisabeth: Klangmæssigt er det ikke tilfredsstillende med få sangere ad gangen. 

Metha: Vi kan spørge dem, som er fraværende, hvilke ønsker de har. 

Hanne: Skal jeg skrive til dem? 

Peer: God idé. 

Zakarias: Ja. 

Mogens: Vi følger myndighedernes retningslinjer – hvis vi skal følge den enkeltes ønske, 

ender vi med at sidde i hvert sit rum. Hvis de korsangere ikke kommer alligevel, kan man 

ikke samle et kor. Vi skal gerne være så mange som muligt. 

Lizann: Jeg har et flygel, hvis kirken gerne vil købe det. 

Elisabeth: Men der er problemer med varmen. 

 

Peer takkede for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen var slut kl.: 20:50 d. 06/10/20 

 

Bilag:  

1. Formandens beretning 

 


