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Valg af dirigent
Palle Detlefsen valgt
Valg af referent
Susanne Sørensen valgt
Godkendelse af dagsorden:
Generalforsamlingen lovligt indkaldt
Dagsorden godkendt
Formandens beretning
Tak til Line for en stor indsats som formand.
Manglende webmaster har betydet, at hjemmesiden kun har været
nødtørftigt opdateret. Vi mangler en til at løfte arven.
Det har været et meget travlt år: Garda Mozart, Rossini, Messias,
Nytårskoncerter, a capella og Elverskud i foråret.
Medlemstal status quo 55 – flere nye nye unge medlemmer
Hjertesuk over fremmøde – Der er mødepligt, og afbud skal meddeles
som oplyst på hjemmesiden.
Tak til:
• Fondsarbejderne: Mie og Torkil
• Gurlis arbejde i forhold til Hempel

Karen Post
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• Eva for kageordning ☺ og afbudsliste
• Sabine for nodearkivet
• Volker og podierne (de nye podier ☺)
• Rejseudvalget til Garda både det gamle og det nye
Beretningen godkendt
Dirigentens beretning
Et travlt år. Dejligt at lysten er der.
St.M. ombygningen betød at der måtte tænkes anderledes i forhold til
forårets koncerter med a capella og Elverskud. Den overordnede
struktur er fortsat de store oratorium værker, med forbehold for at
økonomien holder.
Status for året 13 koncerter fordelt over 5 projekter.
Stor intensitet i efteråret, foråret blev lidt præget af lidt mere fravær.
Det vil der blive strammet op på i den kommende sæson.
En stor tak for sæsonen som gik.
En opfordring fra Sabine til Torben om at udnytte sine evner som
fortæller til at fortælle koret om værkerne og hvordan Torben fortolker
værket.
Beretningen godkendt
Fremlæggelse af regnskab
Forslag om at kontingentet fortsættes uændret i de kommende 2
sæsonen 300,- pr. halvår.
Forslaget blev vedtaget.
Regnskabet er revideret af Rene
Regnskabet er godkendt
Det kommende kor år:
• Korlejr 8-10 oktober 2010.
• 8. November Tagensbo Kirke 40 års jubilæum.
• 14. og 21. november Elias koncerter
• 16., 19. og 20. december, Bagsværd, St. M og Holmen.
Juleoratoriet.
• Nytårskoncerter 20, 22 og 23 januar St. Magleby, men
afhængig af kalkning af kirken.
• Der satses på Mattheus Passionen til Påske
• 14. Maj 2011 Flemming Friis “Four songs of Innocence”
Sundby Kirke
• Sankt Hans: Korrejse
• Verdis Requiem efterår 2011
• 2011 Evt. Saint.Saëns Samson og Dahlila i evt. radiohuset
Kommentar fra Torkil om relationerne til St. M. og vigtigheden af at
koret selv sælger billetter.
Ønsker om intonerings træning, og mere kvartetsang
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Indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget
Valg af bestyrelse og revisor:

Torben

Claus
Vesterheden

Torben

Torkil
Div.
kommentarer
Karen

9.

10.

Revisor – Rene, og Nana Werdelin
Kasserer – Claus Vesterheden modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem – Rasmus
Bestyrelsesmedlem – Sabine
Bestyrelsesmedlem – Mie
Fordeling af opgaver for det kommende år:
Kage og afbud: Eva Clausen
Podier: Volker
Nodeansvarlig: Sabine
Ølmand: Palle
MUA: Esben
Eventuelt:
Status fra rejseudvalget:
Forslag udsendes til koret på mail og afstemning om interesse på en
koraften.

Mette, Gurli,
Rasmus og
Garry
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Bestyrelsens beretning
Ref beretning for Kantatatekoret.
Beretningen godkendt
Aflæggelse af regnskab
Vedlagt i kopi.
Stor tak til Claus for et stort arbejde med etableringen af
koncertforeningen!! Det har været et kæmpe arbejde.
Regnskabet er revideret af en revisor. Der skal vælges endnu en revisor
Regnskabet godkendt
Eventuelt
Forslag om at se på formen for afvikling af generalforsamlingen, Evt,. at
afvikle Koncertforeningens generalforsamling inden Kantatekors
generalforsamling, for at undgå sammenblandning.

Claus

Claus

