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Referent: Line Pedersen 
 
1. Valg af referent og dirigent 
Line blev valgt som referent, og Kirsten blev valgt som ordstyrer. 
 
Kirsten indledte derefter med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen 
var rettidigt udsendt. 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
 
 
3. Formandens beretning 
Formand Rikkes beretning faldt i 3 hovedpunkter: 
 
1. Markedsføring. Rikke fortalte om årets ambitioner og resultater for 
markedsføringen og takkede for input fra koret til denne del. På 
markedsføringsfronten er der nu etableret en fast rutine med udsendelse af 
pressemeddelelser til en samlet liste af kulturskribenter i dags- og lokalpresse. Det 
har endnu ikke ført til anmeldelser, men dog til mindre omtaler og notitser. Blandt 
andet blev fremhævet omtale og succesfuldt billetsalg via Politiken Plus. Desuden 
har der været annonceartikel i PolitikenPlus. Også fondsmiddelarbejdet fungerer 
godt. Og endelig fungerer hjemmesiderne - den eksterne og interne - med opdateret 
information godt - den eksterne side har bl.a. generet en del tilmeldinger til 
nyhedsbrevlisten. 
 
Kommentar: Claus tilføjede, at der på markedsføringen er brugt færre penge end 
tidligere år. 
 
Kommentar: Line tilføjelse, at Google Analytics nu er tilknyttet den eksterne side, så 
det fremover er muligt at få overblik over besøgstal mv. 
 
2. Rejseaktiviteter 2007. Succesfuld rejse til Malta, både på resultatsiden og hvad 
angik det sociale. Rikke konstaterede at det var et godt arrangement fra Malta-
komiteens side og også fra korets egne rejsearrangørers side. Korets fine 



konkurrencedisciplin blev fremhævet.  
 
3 Korets sociale aktiviteter. God Kantatekorshygge. Pinsefrokost mv. = gode 
initiativer. Nye medlemmer har desuden sænket aldersgennemsnittet positivt og har 
bidraget med smittende entusiasme. Endelig er der løbende positiv respons fra 
assistenter for at koret tager godt imod gæster. 
 
 
4. Dirigentens beretning 
Torben indledte med at konstatere, at der igen i år er opnået bedre resultater end 
foregående år. Derefter gennemgik han årets projekter, hvoraf stikordene var 
følgende: 
 
Dvoraks requiem: Fint resultat. Ikke helt på niveau med Stabat Mater, men fint. 
 
Malta-guldet: Ros til disciplinen, da det gik løs. Desuden: Kanontur. 
 
Juleoratorium: Frem for alt korets juleoratorium. Fint, højt niveau. "Der skal vi blive". 
 
Nytårskoncerter: Alle elsker dem, stor tilslutning, strålende solister. Det forpligter: 
derfor næste år 2 nytårskoncerter i St. Magleby. 
 
Johannes-Passionen: Ville have været godt med 1-2 prøver mere. Første koncert 
god, tredje koncert fantastisk.  
 
Carmina Burana: Lærerigt for koret, lærerigt for Torben - godt at komme ud og gøre 
noget andet. 
 
Generelt: Godt Kantatekors-år med de traditionelle 6 projekter. Alle kan være godt 
tilfredse. Koret fungerer rigtig godt og er blevet forynget og fornyet, og der er 
kommet bedre klang. 
 
Derefter gennemgik Torben den kommende sæsons projekter: 
 
Brahms Requiem bliver med bl.a. Karin Roman og Palle Knudsen. Men det er svært 
med koncert samt at finde musikere til koncert i Sverige. Torben ser på, om der kan 
findes en løsning. 
 
Juleoratoriet bliver efter sædvanligt mønster. Mathias Hedegaard er hyret. 
 
Nytårskoncert: Der bliver 3: Torsdag, lørdag, søndag i 3-4 uge. 
 
Påske næste år: Paulus af Mendelsohn 
 
Kommentar fra Morten: Hvornår skal vi synge Messias igen? Svar fra Torben: Måske 
næste år. 
 
Kommentar fra Torkil: God succes med pinse og påskesang. Tak fra St. Magleby. 



Desuden ønske fra Gunnar (Kildevæld) om, at koret deltager i opførelse af Stabat 
Mater i anledning af Gunnars 25-års-jubilæum som organist ved Kildevældskirken. 
Planen er, at koret selv indøver værket igen og kun mødes med Gunnar + andre kor 
til generalprøven. Vejledende afstemning om, hvorvidt Torben skal gå videre med 
projektet. Stor tilslutning. Petit Solonnelle dermed taget af efterårsprogrammet. 
 
 
5. Fremlæggelse af regnskab 
Claus fremlagde regnskabet og konstaterede, at økonomien er sund, og at 
medlemskontingent og fondspenge løber fint rundt. 
 
Kassereren indstillede på det grundlag til, at vi fortsætter med de 500,- i 
halvsårskontingent næste år. Afstemning i koret gav flertal til dette. 
 
 
6. Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: Rejse til Krakow i forår/forsommer 2009. Torben har gode 
kontakter dernede. Forslagsuge er uge 23 (1. til 5.6.7 juni) og inkluderer 2. pinsedag 
og grundlovsdag, sådan at rejseugen kun er på 3 arbejdsdage. Planen er at rejse fra 
weekend til weekend.  
 
Der blev nedsat et rejseudvalg, hvis primære opgave er at sørge for flybilletter samt 
at samarbejde med Torben om at finde billig overnatning: Rejseudvalget blev: Anne-
Marie L, Anne JL, Lena (Torkil og Torben er konsulenter).  
 
Mua opfordrer til at, Kantatekoret stiller med en bestyrelseskandidat.  
Eri og Rene meldte sig. 
 
Sommerkor 2008: Da mange har ytret ønske om at forlænge sangsæsonen, har 
Torben åbnet for muligheden af at forlænge sæsonen for dem, der måtte have lyst. 
Derfor blev der sendt afkrydsningsskema rundt for at folk kunne tilmelde sig. 
 
 
7. Valg af bestyrelse og revisor 
Rikke og Martin gik af  
Mie genopstillede 
Line genopstillede 
Claus genopstillede 
 
Bestyrelsen indstillede Karen og Susanne til bestyrelsen. Ingen andre kandiderede. 
 
Alle blev valgt, så bestyrelsen for 2008/2009 består af: Mie, Line, Claus, Karen, 
Susanne, Torben og Torkil. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter 
GF. 
   
Valg af revisor: Rene genopstillede og blev genvalgt. 
 
 



8. Eventuelt 
Pia tager podietjansen igen, podieassistent: Esben 
Alle andre beholder deres opgaver.  


