Referat af generalforsamling for Kantakorets aftenskole og koncertforening

Onsdag d. 1/5-2013
I bestyrelsen: Claus Vesterheden, Esben Rune Hansen, Anne Marie Bitsch og Jan Green
Toft (formand)
1. Valg af referent og dirigent
Dirigent: Kirsten Auken
Referant: Esben Rune Hansen

2. Godkendelse af dagsorden
Kirsten konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

3. Formandens beretning (ved Jan)
Formanden fortalte om de projekter som året havde budt på: Luxembourg, Mozart, Juleoratoriet,
Nytårskoncert.
Formanden beretning blev godkendes

4. Dirigentens beretning (ved Torben)
Pga. af det dårlige fremmøde fredag og søndag til sidste korlejr overvejer bestyrelsen om vi skal
holde fast i at holde korlejr eller om vi fremover skal nøjes med kordag
Til Mozarts Requiem opførtes sammen med en obo-koncert af Mozart med Eva Steinaa på obo. Vi
vil overveje også at gøre noget lignende fremover
PR gruppen blev fremhævet for at vi ved opførsel af Johannes Passionen er blevet anmeldt i
Kristeligt Dagblad og blev nævnt to dage i Berlingske Tidende
Torben vil gerne fortsat have traileren med podier, men fremhæver at det er vigtigt at podieholdet
husker at de også skal slæbe podierne ud i traileren efter koncerten

5. Fremlæggelse af regnskaber (ved Claus)
Regnskabet blev fremlagt og godkendt

6. De kommende koncerter (ved Torben)
Brahms sidst i september (Sopran: Signe Bundgård)
Messias, datoer er fastsat. Sidste koncert 22. Decmber
Nytårskoncert under planlægning
Forår: Sandsynligvis: Skabelsen eller Petit Messe
Der blev spurgt til Bach H-mol-messe. Torben var ikke afvisende for at det kunne komme på tale
snart.

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7A. PR-folkene efterlyser engagement vedr. Flyers uddeling (ved Lasse Kramp)
Der blev spurgt til engagement omkring uddeling af flyers.
Lasse nævnte at ifølge en eller anden teori vil 20% af dem der rammes af reklamer købe. Hvad den
reelle procentsats er for markedføring af Kantatekoret vidste han ikke. Lasse fremhævede at
tilslutningen omkring uddeling af flyers er dalende og at der smides mange flyers ud. Han tilføjede
at det var endnu sværre at få hængt plakater op.
Claus nævnte at prisen imellem at trykke 2000 stk eller 4000 stk ikke er væsentlig.
Lasse foreslog om vi slår forpligtelser sammen, så nogen tager sig af kaffen og andre tager sig af
PR. Dette forslag vil medføre at dem der deler flyers ud ikke behøver at lave kaffe og dem der laver
kaffe skal gøre det oftere. Det virker som om der tilslutning. Jan nævnte at det er taget til
efterretning af bestyrelsen, mens at der ikke træffes nogen beslutning på generalforsamling omkring
dette.
Torkil nævnte at det manglende publikum primært skyldtes at vi med Mozarts Reqiuem
konkurrrede med Koncerthuset og med Johannes Passionen konkurrerede med 4 andre Johannes
Passioner
På foranledning af en kommentar fra Mette Kristensen, nævnte Lasse at alle der har
personaleforeninger på deres arbejde meget gerne må kontakte PR-udvalget omkring dette.

8. Valg af bestyrelse og revisor
Revisor: Rene Schack og Nanna Werdelin genvælges
Bestyelsen: Genopstiller: Claus, Mie og Esben
Genopstiller ikke: Jan
Nye bestyrelsesmedlemmer: Anni Rander og Anne Marie Lawaetz

Derved består bestyrelsen efter denne genralforsamling af: Claus Vesterheden,
Esben Rune Hansen, Anne Marie Bitsch, Anni Rander og Anne Marie Lawaetz

9. Fordeling af opgaver for det kommende år
Podier: Garry P. Gippert (Torben fremhævede at tjansen primært indebærer at have styr på hvordan
podierne skal opsættes)
Lamper: Anni
Kage og afbud: Eva Clausen
PR-udvalget genopstiller: Lasse Kramp, Anette Hallstrøm, Anna Jansdorf Larsen og Christiane
Ehlers Mortensen
Ansvarlig for programmer (og evt. ad hoc opgaver): Lene Klemgaard
Nodeansvarlig: Gurli Ekdahl og Mette Christensen
Nanna Werdelin nævnte at hun synes at man skal lave en podieliste
Anni foreslog at vi laver en reklamevideo. Både på slap linie og i det fineste puds

10. Eventuelt
Pinsefrokost bliver hos Ida i år
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen kl. 21:45

