
Generalforsamling i Københavns Kantatekor  
- onsdag den 24. maj 2006 kl. 20.30 i Kildevældskirken

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formandens beretning 
4. Dirigentens beretning 
5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg ifølge vedtægterne - bestyrelse og revisor 
9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Helene Ellemann-Jensen blev foreslået og valgt som dirigent, Martin Dambmann som referent 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Ad 3. Formandens beretning 
Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad 4. Dirigentens beretning

• Danseforestillingen: Rart med ny oplevelse, men trak store veksler. 
• Brahms: For få sangere, ikke under 80 næste gang, men stadig stor succes. 
• Juleoratoriet: 4 koncerter var for meget og økonomien blev ikke så god som håbet. 
• Nytår: Succes, selv med rigtig gode solister giver de overskud. 
• H-mol: Så svært som vi troede, korets indsats de sidste par uger var meget værdifuld. Stor 

oplevelse at lave det, kunne være rart at lave det igen indenfor 2-3 år. 
• Halland: Meget lille hold, kun 24 sangere. 
• Næste sæson: Verdis Requiem i Store Magleby 1/10 og i Domkirken 4/10. Vi skal være 120 

sangere, så alle opfordres til at ”sprede rygtet”, så vi kan få nok assistenter. Sæsonstart er 23. 
august. Koncerterne ligger tidligt for at kunne få sangere og musikere nok. Korlejr forsøges 
lagt sidste weekend i oktober eller 2. weekend i november. Juleplanerne er ikke fastlagt, der 
er ingen bestillinger. Næste forår evt. Mendelsohns ”Paulus” Korrejse næste forår. 

Beretningen blev taget til efterretning 

Ad 5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet, hvilket rejste flere spørgsmål. 

• Spørgsmål om annoncering, stor annoncering til Brahms og meget lidt til H-mol, ingen klar 
konklusion om hvad det bedst kan betale sig. 

• Torkil opfordrede til at vi hele tiden fornyer os og vores repertoire. 



• spørgsmål om vi skal lave ”hits” flere gange. Det kan dog være svært at finde steder til f.eks. 
Verdi. Skal vi satse udelukkende på de ”sikre” eller vove pelsen af og til. Skal vi blive bedre 
til at følge ”tidens trends” og lave de værker, som er populære. 

• Bonusordningen – skal den afskaffes for at undgå kontingentstigning? 

Ad 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent

• Kassereren foreslog at kontingentet hæves til 600 kr. per sanger pr. halvår for sæsonen 
06/07. Det blev vedtaget. Det blev samtidig indskærpet at medlemmerne skal huske at betale 
deres kontingent og øvrige udeståender med korkassen, det er ikke kassererens hovedopgave 
at være påminder. 

• Rabat på billetter ved internt salg blev diskuteret. Bestyrelsen skal se disse rabatter efter og 
tilstræbe at rabatten afspejler billetprisen. 

• Spørgsmål om assistenter skal betale et beløb, et ”mini-kontingent” for den periode, de er 
med, det er især de ”faste” assistenter, der er tale om. Torben vil helst undgå det. I stedet er 
det vigtigere at korets medlemmer bliver mere aktive med at skaffe nye medlemmer og 
eventuelt også opfordre de mere faste assistenter til at søge optagelse. 

Ad 7. Indkomne forslag 
Ingen  

Ad 8. Valg ifølge vedtægterne 
Claus, Flemming og Garry var villige til genvalg, Kari ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog 
udover disse tre Mie K., Rikke og Martin til bestyrelsen. De blev valgt.  

Ad 9. Eventuelt

• Camilla skal have orlov og kan derfor ikke være kageliste-ansvarlig. Eva påtog sig opgaven. 
• Det indskærpes at korets medlemmer skal huske at rydde op efter sig med kopper, glas etc. 
• Rejseforslag blev fremlagt. En uges rejse til Köln, Belgien og sydlige Holland i sene forår 

07. Der var stor opbakning og rejseudvalget går videre med at komme med et konkret 
forslag til datoer etc. Turen vil blive forholdsvis billig for korets medlemmer. 

• Der skal laves en mailingliste, som tilhørerne ved vores koncerter kan skrive sig på og så få 
besked om kommende etaper. 

Referent: Martin Rønkilde, 28. maj 2006

 


