Referat fra ordinært Kor 72 repræsentantskabsmøde
Søndag den 14. april 2013 klokken 11:00
på Thornøes Hotel i Kerteminde
Dagsorden (ifølge vedtægterne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og protokolfører
Bestyrelsen aflægger beretning
Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Evt. indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Drøftelse af fremtidige aktiviteter
Vedtagelse af budget og kontingent
Eventuelt

Formand Lisbeth Gråkjær bød velkommen til de 8 fremmødte uden for bestyrelsen og herefter sang
vi en 4 stemmig sang ’Forårssang’.
1: Valg af ordstyrer og protokolfører
Hasse Mortensen blev valgt til ordstyrer og Lene Garsdal til protokolfører
Hasse konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indkaldt.
2: Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Lisbeth Gråkjær aflagde beretning, som bliver sendt ud sammen med referatet og derfor
ikke refereres. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til beretningen, som blev
enstemmigt godkendt.
3: Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Anders Hamming fremlagde årsregnskabet, da kasserer Margrethe Hodgson ikke kunne være til
stede.
Samlet overskud i 2012 var på knapt 70.000 kr. og Kor72 har en egenkapital på knapt 400.000 kr.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
4: Evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Birgitte Ugilt og Søren Birch var på valg og ønskede genvalg. De blev begge genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Kirsten Maria Skovhøj og Thorstein Danielsen til bestyrelsen. De blev begge
valgt, Thorstein for 1 år som suppleant.
Der var ikke yderligere forslag til bestyrelsen.
Niels Balle er suppleant og ønskede ikke genvalg. Bent Mortensen blev genvalgt som suppleant.
Fra salen blev udtrykt vilje fra 2 personer fra København om at hjælpe til ved behov. Lisbeth fik
deres navn og adresse.
6: Drøftelse af fremtidige aktiviteter:
bestyrelsen fremlagde nogle af Kor 72 ´s kommende aktiviteter og henviste til hjemmesiden for
yderligere information: www.kor72.dk
I 2013
Tivoli den 27. – 28. april: 28 kor har meldt sig.
Operadag i Århus den 2. juni med Erling Kullberg og solister.
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Korstemmens dag den 21. september i Aalborg, Odense og København.
Cross over stævne den 8. – 10. november i København.
Syng med Messias i Århus den 14. december med øveweekend i weekenden forinden.
Julesang i Odense, Ålborg og Kbh. Lørdag d. 14 december
2014
Askov stævne den 10. – 12. januar med Elisabeth Holte.
Derudover planlægger bestyrelsen følgende aktiviteter i forårssæson 2014,- og flere kommer til:
Århundredes festival i marts i Århus med dansk kormusik fra 1800 tallet
Operafestivalstævne i Aalborg den 22. – 23. Marts i samarbejde med nordjysk afd. Fra folkekorene.
Syng med de store, Anne Linnet.
Tivoli er efterhånden en tradition, dato kendes endnu ikke.
Og så er der igen sommerstævne i uge 30
7: Vedtagelse af budget og kontingent
I budgettet 2014 var afsat midler til planlægning og stævneudvikling.
Årlige kontingenter foreslås uændret 55 kr. pr kormedlem, dog 37 kr. for unge under 25 år
og 201 kr. for enkeltmedlemsskab.
Budget og kontingenter godkendes enstemmigt.
8: Eventuelt
Lisbeth Gråkjær sagde pæne ord og takkede Niels Balle for de mange år i bestyrelsen og hans
bidrag til korlivet.
Bent Mortensen, formand og kasserer i Sangforeningen Morgenrøden orienterede om foreningens
møde pinsedag den 19. maj klokken 13:30 på Frederiksberg Runddel og frokost med mere i
Søndermarken.
Lisbeth Gråkjær afsluttede mødet med bemærkninger om at bestyrelsen arbejder med tanker om at
styrke brugen af frivillige. Hun takkede for fremmødet og bød herefter på frokost.
Lene Garsdal
Protokolfører
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