
 

Referat fra Generalforsamling for Kantatekorets aftenskole og koncertforening 

Onsdag 8. juni 2016 kl. 20.30 i Krypten, Kildevældskirken 

I bestyrelsen: Torben H.S. Svendsen, Torkil Steinaa, Claus Vesterheden, Esben Rune Hansen, Margit Rander, 

Afbud: Anne Marie Lawætz og Anette Hallstrøm (formand) 

Dagsorden 

1. Valg af referent og dirigent 

Margit Rander blev valgt som referent, Kirsten Auken blev valgt som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden blev godkendt. 

 

3. Formandens beretning incl PR-beretning (ved Anette Hallstrøm) 

Torben gennemgik forkvindens beretning i Anette Hallstrøms fravær. Denne blev taget til efterretning. 

Herunder takkede koret og bestyrelsen for Anni og Gabrieles store indsats med at arrangere en 

meget vellykket rejse til Lubeck. Der blev uddelt gaver under stor applaus. 

 

4. Dirigentens beretning (ved Torben) 

Torben gennemgik sin beretning, som blev taget til efterretning. 

 

5. Fremlæggelse af regnskaber (ved Claus) 

Claus gennemgik status på økonomien. 

 

6. Godkendelse af regnskaber (ved korets revisorer) 

Rene Schack og Nanna W godkendte regnskaber, og Generalforsamlingen godkendte økonomien. 

7. Kommende koncerter (ved Torben) 



Torben gennemgik de planlagte koncerter: 

Efterår 2016: Verdis requiem 

Jul 2016: Handels Messias 

Nytårskoncerter 2017 

Forår 2017: Bachs Mattæuspassion 

Sommer 2017 

 

8. Behandling af indkomne forslag: 

Anni Rander: 

a) Jeg vil hermed foreslå, at vi til næste års korrejse gør noget helt nyt og anderledes:-) 

I stedet for en rejse, så flytter vi i bootcamp for en weekend et sted på Sjælland, hvor vi: 

Torsdag og fredag: 

Udsættes for Pædagogisk sangtræning fx ved Jon Hollesen 

Fredag: 

Træner 3 sange/numre til perfektion + Fællesspisning og tidligt i seng:-)   

Lørdag 

Professionelle optager en CD med ‘os’ og de 3 numre, som vi kan til perfektion. Til fremtidig PR og 

fundraising 

Torsdag - søndag 

Video-Svend optager, redigerer og producerer en video til fremtidig PR og fundraising 

Lørdag 

Vi Fester på bootcamp. Booker lækker mad og vin samt band til mega sej kor-dansefest. Ser den 

færdigproducerede video. 

 

Søndags-Chillout og brunch og hjem kl 14.00 

Forslaget afstedkom en del drøftelser af korets ambitioner, niveau og forventninger. Bestyrelsen vil vende 

tilbage med, om der fremover vil være økonomi til rejser i 2017, også set i lyset af, at vi ikke ved, om vi 



fremover vil have samme tilhørsforhold til St Magleby kirke som hidtil. Flere pegede på, at det vil blive 

svært at få tilstrækkeligt med kormedlemmer til at prioritere en korweekend, hvis det er i Danmark – man 

skal længere væk for at folk ikke korter weekenden af.. Indhold blev også drøftet. Anni trak forslaget 

tilbage. 

 

Anette Hallstrøm: 

b) Jeg foreslår følgende vedtægtsændring (som kræver at 2/3 af korets medlemmer er til stede ved 

generalforsamlingen) da vi hidtil har fulgt procedure b), som derfor bør fremgå af vedtægterne. 

 

a. Ledelsen varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en 

sekretær, korets dirigent, evt. repetitør samt et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer. 

Det tilstræbes, at alle stemmegrupper er repræsenteret i bestyrelsen. 

 

b. Ledelsen varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en 

sekretær, korets dirigent, evt. repetitør samt et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens sammensætning, herunder 

formandsposten og funktioner inden for bestyrelsen, besluttes af bestyrelsen på det første, 

konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det tilstræbes, at alle 

stemmegrupper er repræsenteret i bestyrelsen. 

Ovenstående forslag af ændring af vedtægter blev besluttet, da over 2/3 af koret var til stede og 

stemte for. 

 

9. Valg af bestyrelse og revisor 

- Claus Vesterheden, Esben Rune Hansen, Margit Rander og Anette Hallstrøm genopstiller  

- Anne Marie Lawætz udtræder af bestyrelsen 

- Korets revisorer, Rene Schack og Nanna Werdelin, genopstiller – og blev genvalgt! 

Steffen Mörck-Larsen og Christina Doering Hansen opstillede til bestyrelsen og blev begge valgt ind.  

 



10. Fordeling af frivillige opgaver i det kommende år 

- Torben gennemgik i Anettes fravær gennemgår frivillig-listen, som herefter vil fremgå af referatet 

Garry har valgt at stoppe som podieansvarlig, under stor applaus fik han overrakt en lille gave. 

Hans Fogh overtager podietjansen, men er i mellemtiden udtrådt af koret. Der meldte sig ikke nogen til at 

tage lys eller fremtidige PR opgaver. 

Bestyrelsen arbejder videre på at finde hjælpere til disse to tjanser. 

Anna Marie Lawæts genopstillede ikke til bestyrelsen og gik ligeledes en gave. 

 

11. Eventuelt 

sfd 


