
Referat af Kantatekorets generalforsamling 2017 

 

● Generalforsamling er lovligt indkaldt og Kirsten Auken vælges som ordstyrer og HBP 

som referent 

 

● Dagsorden er godkendes 

 

● Formanden, Steffen takker for et godt år med vellykkede projekter, solister, orkestre - 

og takker personligt de medlemmer af koret der endnu en gang har gjort en stor 

indsats i løbet af året. 

 

● Torben gennemgår årets musikalske projekter, som har været meget tilfredsstillende. 

Skiftet fra Torkil til Erik i St Magleby er gået rigtig fint og lover godt for fremtiden. 

Forholdet til Kildevældskirkens personale er forhåbentligt i bedring, så vores 

øveforhold kan forløbe smooth. 

 

● Regnskaberne er grundet Claus´sygdom helt forståeligt ikke helt klar - men forventes 

klar til august, så de kan revideres og godkendes endeligt der. Korets 

kontantbeholdning skulle ligge på den rigtige side af 300.000 kr og være forøget med 

ca 85.000 kr siden 2016. Dette skyldes bl.a. Hempelfondens skønne donationer og 

velbesøgte koncerter til specielt Verdi og Messias. 

 

●  Revisorernes godkendelse udskydes til september - se pkt ovenfor 

 

● PR arbejdet fremadrettet: Fm fremlægger situationen:  

At bestyrelsen efter Anette pga opstart af kommunikationsfirma har trukket sig fra 

bestyrelsesarbejdet, men har tilbudt sine PR ydelser i en lønnet udgave (favorabel 

pris), hvilket bestyrelsen har accepteret indtil denne beslutning kunne tages op på 

GF, da den afviger 100% fra det frivillighedsprincip alle opgaver i koret ellers løses 

efter. 

Anette forlader lokalet, så den principielle debat og afstemning kan tages. 

Bestyrelsen er splittet om indstillingen. Korets medlemmer er generelt ikke glade for, 

at nogle skal betales frem for andre. Ingen melder sig dog til at overtage PR tjansen. 

Der er forskellige forslag til, hvordan man kan dele opgaven ud på flere hænder, men 

diskussionen er for lang til at kunne tages uden større forberedelse - og der er 

konsensus om, at bestyrelsen får mandat til at aflønne Anette den kommende 

sæson, hvorefter GF til næste år har bedre tid til at se sig om efter en anden 

løsningsmodel. Men det understreges gang på gang, at det er et kor baseret på 

frivilligt arbejde - og måske ambitionerne så skal sættes derefter. 

 

● Torben gør rede for kommende projekter i 2017/18 - se hjemmeside. Derudover 

vises der entusiasme for korweekend i forsommer 2018 (evt med 1 overnatning i 

stedet for 2, så flere prioriterer hele prøven og måske en afsluttende koncert i 

nærheden? Dirigenten har sagt ok til, at koret agerer prøvekor for en ny 

direktionselev fra konservatoriet - formentlig til et par prøver i november, mens der 



indstuderes juleoratoriet. Stemmetræning genoptages denne gang med særskilt 

fokus på sopran og basgruppen. 

 

● Der er ingen indkomne forslag 

● Palle og Karen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer, som erstatning for Christina 

og Margit og Anette. Nanna og Rene genopstiller og vælges som revisorer. 

 

● Fordelingen af frivillige opgaver: 

 Gary: prodie og lys 

 Eva: afbuds og kageliste 

 Program ansvarlige: Mie og Annemarie 

 Nodeansvarlig: Lena med backup fra Mette (alt) 

 Øl: Peter og Thomas 

 

● Evt: der opfordres til at nye medlemmer også briefes om, at man skal tage sin del af 

frivillighedsarbejdet (hvilket de nye også er flinke til - jfr de seneste mange års 

bestyrelser) Og slutteligt: at der sættes bedre tid af til GF næste år, da vi trods 

Kirstens glimrende ordstyrerarbejde, går over tid. 

 

 

God sommer!! 
 

 

  


