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Generalforsamling i Musica Viva den 12/10 2021 kl. 20:15 

 

Til stede: 

Karen, Marianne, Ellen, Metha, Elisabeth, Anna, Hanne, Maria, Susanne, Monique, Lene, Lif, 

Lola, Vinca, Britta, Mette, Peer, Itamar, Zakarias, Signe, Preben, Anders og Anne 

Afbud: Ulrik, Kirsten, Mogens, Lise, Carina, Niels, Else, Marianne V. 

Referent: Anne 

1. Valg af ordstyrer: Peer 

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

 

2. Formandens beretning:  

Signe fremlagde formandens beretning (se nedenfor), der blev godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse:  

Preben fremlagde regnskabet.   

Preben orienterede om, at medlemskontingentet/regnskabet var for første halvår grundet 

Corona i andet halvår, hvor vi ikke kunne møde fysisk.  

Det samme gjorde sig gældende for udgifterne. Derfor blev den budgetterede udgift på 

8.218,00 kr. halveret til 4.829,00 kr. Saldo pr. 01/07/2021 var på: 34.130 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent: 

Preben fremlagde et budget, hvor han har budgetteret med 20 medlemmer, koncerten d. 

07/12/2021 og et uændret kontingent på 700 kr. pr. halvår, hvilket får indtægter og udgifter 

til at balancere. 

Rettelse til noterne: ’2020’ = 2021 og ’2021’ = 2022. 

Der var en forespørgsel om, hvad MOF står for. 

MOF (Musisk Oplysnings Forbund) er en organisation, der aflønner dirigenten, sørger for 

de kommunale tilskudsordninger til koret og giver adgang til Kor72, hvorfra vi modtager 

noder og til nedsat pris kan tilgå arrangementer såsom sommerhøjskole m.m. 

Budget inklusive kontingent blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

   

6. Valg af bestyrelse:  

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

Anders, Itamar og Preben er på valg. Itamar genopstiller ikke. Anders og Preben 

genopstiller. Anne og Signe er på valg næste år. Kirsten Holm stiller gerne op. 

Anders og Preben blev genvalgt, og Kirsten træder ind i bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor: 

Maria er revisor, og Niels er revisorsuppleant. 

Maria genopstiller ikke, så Niels indtræder som revisor. 
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8. Valg af repertoireudvalg: 

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

Signe og Zakarias gjorde opmærksom på, at repertoireudvalget har et par rigtigt hyggelige 

møder, der ligger inden sæsonstart, men Signe pointerede, at alle altid er velkomne til at 

byde ind med forslag til sangvalg, selv om man ikke er med i udvalget. 

Susanne og Ellen ville gerne være med og blev valgt. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant:  

Peer genopstiller som suppleant til bestyrelsen – og blev genvalgt. 

Lene blev valgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt:  

Karen ville gerne sende en føler ud for at høre, om koret ville tænke over, om det kunne 

være interessant at holde cabaret, hvilket vi tidligere har haft stor glæde af. 

Cabaretten skal være en sjov og uformel optræden af de kormedlemmer, der har lyst til at 

optræde med en sang, en duet, spille et instrument, oplæse et digt eller en anden tekstgenre. 

Venner og familie er velkomne til at se og lytte med. 

Mens vi tænker, er der forslag om at give mulighed for at optræde til julefrokosten. 

 

Peer takkede for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen var slut kl.: 20:45 d. 12/10/21 

 

 

 

Formandsberetning 2021 

Årets gang 

Et mildt sagt underligt år er gået – som følge af Covid-19, og de mange restriktioner det medførte. Vi 

startede efterårssæsonen den 25. august, men det blev en meget anderledes sæson:  

2 meters afstand mellem sangerne, mundbind og afspritning af ALT osv. Vi var heller ikke ret mange – ca. 

12-13 personer pr. gang. Det betød, at vi havde et noget andet repertoire med enkle trestemmige satser. Vi 

måtte også hurtigt droppe at give koncert under de omstændigheder. Alligevel fik vi, på trods af de 

vanskelige forhold, et rimeligt resultat. 

Vi eksperimenterede med at ”streame” korprøverne via ZOOM – så man kunne følge med hjemmefra. Det 

benyttede jeg mig også af nogle gange, og det var rart at kunne følge med i en prøve, selv om det 

selvfølgelig ikke gav så meget som at være til stede. Jeg synes, at vi godt kan rose os selv, for at få det 

bedste vi kunne ud af de forhold. 

Den 6. oktober havde vi generalforsamling – med pænt fremmøde, så vidt jeg husker! 

I stedet for en koncert planlagde vi en lydoptagelse den sidste gang inden jul, den 8. december, af musikken 

vi arbejdede med. Men, som I ved, fik vi en ny bølge af den pokkers virus, så vi valgte at aflyse den sidste 

prøvegang efter endnu et pressemøde med nye restriktioner. Det var virkelig ærgerligt at skulle stoppe på 

den måde, da vi efterhånden havde fået et ret godt resultat ud af ”kor med 2 meters afstand”. 

Nedlukningen betød desværre også, at vi helt måtte opgive fysiske prøver i foråret 2021. Vi fik dog hurtigt 

en aftale på plads med JHK om at slippe for huslejen under nedlukningen. 
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Men for dog at bevare kontakten holdt vi i foråret 3 fællesmøder via ZOOM. Det første den 19. januar, det 

næste den 6. april, og det sidste var den 4. maj. Vi brugte dem til at følge op på, hvordan de enkelte 

kormedlemmer klarede situationen, men der var også en del idéudveksling om korets muligheder i 

situationen og på den anden side af Covid-19, fx hverve-strategier, især under det sidste møde. Vi sang 

også lidt ved alle tre møder. De møder var virkeligt fine – og vigtige for korets ”sociale liv” og 

sammenhængskraft, tror jeg.  

Den traditionelle  sommerfest på ”Møllegaarden” blev igen til en sensommer- og sæsonstartsfest. 

Status 

Det har altså virkelig været et underligt år – men jeg synes, at vi har været gode til at få det bedste, vi 

kunne, ud af situationen, når det nu ikke kunne være anderledes. Jeg tror også, at det har været vigtigt at 

”holde fast i kor-livet” for både korets og vores egen skyld. Men det var alligevel som at skulle starte forfra, 

da vi endelig kunne holde helt almindelige korprøver her i efteråret. 

Vi har desværre måttet sige farvel til tre medlemmer ved starten af denne sæson – men der er allerede 

kommet en flok nye sangere til – især som følge af vort vellykkede ”åben-prøve” arrangement den 14. 

september. 

Tak… 

Kære Zakarias, du må være først på min takkeliste. Jeg synes, du har håndteret den besværlige situation så 

flot med masser af energi, engagement og idéer til, hvordan vi kunne få det bedste ud af situationen – og 

komme videre fra den. Nu er vi endelig i gang med den første normale sæson, efter du overtog 

dirigentposten og dermed også din ”debutkoncert” med os den 7. december. Jeg glæder mig meget til den 

og til at fortsætte arbejdet med dig. 

Dernæst vil jeg takke resten af bestyrelsen for godt samarbejde. Særligt vil jeg takke Preben for at holde 

styr på korets økonomi, og Anne for at skrive referater fra bestyrelsesmøder m.m. Anders skal have en stor 

tak for et stort engagement og masser af idéer til bedre ”drift” af koret og tak til Itamar for at hjælpe til. Tak 

til Maria for at være revisor og Niels for at være revisorsuppleant. Tak til Hanne for at træde til som afbuds- 

kontaktperson. Tak til Ulrik for stoleopsætning og kaffe-/tebrygning, og når vi nu er ved det med 

forplejningen: Tak til Peer for at være bestyrelsessuppleant og for at sørge for indkøb af drikkevarer til flere 

lejligheder: fester, koncerter o. lign., og selvfølgelig for at lægge hus til sommerfester – uanset dato. 

Og endelig tak til kirken for samarbejdsvilje i den specielle situation i foråret. 

Og især vil jeg nok en gang takke jer alle sammen for opbakning til bestyrelsen og koret som sådan i det 

forgangne år….Man kunne have frygtet, at det hele ville gå i opløsning, og at vi ikke havde noget kor nu, 

men det er altså ikke sket, fordi I alle sammen har villet deltage i korets liv på en eller anden måde på trods 

af situationen. 

 

 


