Generalforsamling i Københavns Kantatekor og
Københavns Kantatekors Koncertforening d. 8. juni 2011
Dagsorden:
1. Valg af referent og dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Dirigentens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Det kommende kor-år: projekter m.v.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og revisor
9. Fordeling af opgaver for det kommende år
10. Eventuelt
1.

Valg af referent og dirigent
Referent – Mie B.
Dirigent – Kirsten

2.

Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt og dagsordenen blev godkendt.

3.

Formandens beretning
Koret har i øjeblikket 60 medlemmer fordelt på 24 sopraner, 15 alter, 8 tenorer og 13 basser.
Generelt har koret været nemt at bestyre – god tilslutning og frivillige når der har været er brug for det!
Bestyrelsens opgaver – Torben og Torkil har lagt det musikalske og organisatoriske program, Claus er
kasserer, Mie har været sekretær, fondssøgninger sammen med Torkil og webmaster, Rasmus har stået
for grafisk design og IT, Sabine har været formand og stået for koordinering og PR. Rasmus er på orlov
og genopstiller ikke – tak især for superflotte plakater!!! Bestyrelsen har i løbet af året haft 3
helaftensmøder og flere korte møder. Referater herfra ligger på hjemmesiden.
Året der er gået – Personligt var årets musikalske højdepunkt Matthæuspassionen i Helligåndskirken.
Tak til PR-udvalget ved Anna, Christiane og Lasse, hvis arbejde var en stor hjælp for bestyrelsen og
fantastisk tilslutning fra øvrige med uddeling af flyers. De små koncerter som i Tagensbo Kirke og Friis
koncerten har tendens til ikke at blive prioriteret lige så højt, men det giver god afveksling, festlig
stemning og god mulighed for at fremme kendskab til koret i byen/ på musikscenen. Ligeså sang ved
højtiderne i St. Magleby. Sociale arrangementer som korweekenden, nytårskuren og pinsefrokost – tak
for gode fester og opbakning. Budapestturen – Tak til alle der var med, især til rejseudvalget ved Gurli,
Mette, Peter og Garry samt Peters mor Ilona.
Året der kommer – ved Verdi projektet bliver vi mange, mindst lige så mange assistenter som vi selv er;
alle opfordres til at være bevidste om værtrollen i forbindelse med de praktiske ting. Husk at notere
korweekenden og koncerten i Luxembourg.
Generelt – brug hjemmesiden som altid er opdateret.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

4.

Dirigentens beretning
Tak til Sabine som selv har defineret og udfyldt sin rolle som formand.
Koret har haft i alt 13 spændende og givende koncerter, som har været gode musikalske oplevelser på
trods af den korte tid, der har været til indlæring. I efteråret var det Elias, koncerten i Tagensbo kirke,
Juleoratoriet og senere Nytårskoncerterne. Årets højdepunkt var Matthæuspassionen i Helligåndskirken,
hvor der var en kanon stemning. Koncerten var også skelsættende fordi PR-udvalget fik arrangeret
omtale af koret både i Kristeligt dagblad og Politiken – vi håber på fortsat opmærksomhed fra pressen.
Flemming Friis fødselsdagskoncert i Nathanaels kirke var også vigtig, da en del af kirkemusikverdenen
i København var til stede. Koncerten var pletfri på trods af frafald i sidste øjeblik. Efterfølgende har
komponist Svend Hvidtfelt, som var med til koncerten fremsendt noder til os.
Koret havde en skøn tur til Budapest, dog med mindre sang en sædvanligt, men folk dernede var glade
hvor vi sang. Tak til Peter som fik det logistiske til at gå op.
Bue gav også udtryk for, at det var en fantastisk tur, og foreslog der ved fremtidige korrejser bliver

større mulighed for at lave noget fælles som f.eks. at spise sammen.
Dirigentens beretning blev herefter godkendt.
5.

Fremlæggelse af regnskab
Claus fremlagde regnskaber for både koncertforeningen og koret.
Regnskab i forhold til aftenskolen MUA har givet et lille overskud, og det blev derfor vedtaget at
fastholde kontingentet på 300,- pr. halvår.
Koncertforeningen gav i 2010 et underskud på trods af gode tilskud fra fonde. Indeværende år giver dog
foreløbig overskud. Bl.a. har vi fra Hempel A/S fået 60.000,- til dækning af korets aktiviteter indenfor et
år. Tak til Torben, Torkil og revisorerne Nanna W og Rene.
Claus gjorde opmærksom på, at der ved det kommende Verdi-projekt ikke vil blive givet billetter i
kommission, da det er svært at styre med det store antal korsangere. Der blev opfordret til, at der laves
et kompromis, og at man evt. kan få et mindre antal i kommission – Claus styrer omfanget.
Gary spurgte til kvitteringer på kontingentindbetalinger – Claus påpegede at det besværliggør hans arb.
Bue bemærkede, at der bør være en revisorpåtegning i selve regnskabet.
Regnskaberne blev herefter godkendt.

6.

Det kommende kor-år: Projekter m.v. v. Torben.
Verdis Requiem – primo oktober med foreløbigt 110 korsangere. Torben har fået en henvendelse fra et
kor i Litauen, som ønsker at deltage med ca. 30 sangere. Deres deltagelse afhænger af om vi kan
indkvartere dem privat. Der blev ved håndsoprækning givet nogenlunde tilkendegivelse af, at det kan
lade sig gøre. Gary foreslog der kommer en officiel email, som kan fremlægges hjemme. Han gjorde
desuden opmærksom på, at der er et andet Verdis Requiem på samme tidspunkt, og at vi derfor bør
annoncere tidligere.
16. oktober – 400 års Jubilæum i St. Magleby.
Korweekend d. 4-6. november.
Indstudering af nytårsrepertoire.
Juleoratoriet – 18. (Torkil 60 år), 20. og 21. december.
Nytårskoncerter – 19., 21. og 22. januar 2012.
Dvoraks Stabat Mater – 25. marts og 1. april 2012 + assistenter.
Verdis Requiem i Luxembourg – 7. juli 2012, incl. enkelte korsangere fra Akademisk kor. Torben
ønsker en mere bindende tilmelding efter sommerferien. Susanne spurgte til billetter til koncerten,
Torben mener det er muligt. Helene E spurgte om vi kan tage assistenter med, hvilket Torben bekræfter,
hvis Kantatekoret selv mangler sangere. Torben foreslog, vi kan overveje at udvide rejsen til en kortur.
Anne Marie L spurgte til Samson og Dalila projektet, Torben kunne fortælle, det foreløbig ligger i dvale.

7.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelse og revisor
Bestyrelse udover Torben og Torkil:
Sabine, formand
Claus, kasserer
Mie B
Esben
Revisorer: Nanna W og Rene
Desuden stiller Anna, Christiane og Lasse gerne op til endnu et ad hoc PR-udvalg.

9.

Fordeling af opgaver for det kommende år
Aftenskolerepræsentanter (MUA) – Eri og Esben
Kaffekageliste og afbudsliste – Eva
Noder – Gary
Podier – Volker
Øltjans ved koncerter – Peter

10. Eventuelt
Torkil – reklamerede for Pinsefrokost på Bjørnsonsvej.
Lasse – korets drukkultur er blevet genoplivet og udfolder sig nu på Café Samsø, Jagtvej 177. Lasse
foreslår at 1. onsdag i måneden er fast øl-social-efter-koraften således, at man kan planlægge efter
behov. Eri – foreslog man også/eller kan mødes fredage.
Referat slut, Frb. 15. juni 2011 / mie

