Referat, generalforsamling i Grenaa Koret, 8. maj 2018.

Lisbeth Krogh foreslået og valgt til dirigent. Lisbeth konstaterer, at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet.
Beretning ved Karen Margrethe Olesen: Vi har haft Severin Korsgaard i halvandet år som
dirigent, og det har givet meget godt til koret. Vi har haft tre velbesøgte julekoncerter, og
gode koncerter i Ørsted Bio og i Baunhøj Mølle. Grenaa Koret arrangerer lille kortræf i
2019.
Koret har pt. 34 medlemmer og det er glædeligt at koret er efterspurgt. Bestyrelsen
foreslår kontingentforhøjelse på 100 kroner pr. halvår. Der er lavet aftale med Severin om
en forbedret aflønning. ”Vi glæder og til at komme til kor hver uge, og det er dejligt.”
Mødetid efter sommerferien er 22. august.
Regnskab: Lisbeth Wehner fremlægger regnskabet, som viser et overskud på 6.800
kroner og en kassebeholdning på 20.591 kroner. Regnskabet er revideret og blev
godkendt af generalforsamlingen.
Forslag om kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget.
Under debat om beretningen diskussion af medlemsskabet af Kor 72. Konklusion: Vi
forbliver medlemmer af organisationen, da den har stor betydning som initiativtager for
korlivet i Danmark.
Valg: Karen Margrethe Olesen genvalgt til formand.
Kirsten Esmann og Anja Pedersen genvalgt til bestyrelsen.
Inger Marie Lohmann og Kirsten Krogh genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Vitha Gyldenvang og Kirsten Krogh genvalgt som revisorer.
Maria Jespersen nyvalgt som revisorsuppleant.
Verner Holsegaard og Jens Lohmann genvalgt som fanebærere. Anja Pedersen som
fanebærersuppleant.
Inger Marie Lohmann, Bart Mud, Poul Bach og Mogens Lyng genvalgt til nodeudvalget.
Dirigenten er født medlem af udvalget.
Lisbeth Wincentz, Kirsten Krogh og Inger Marie Lohmann genvalgt til festudvalget.
Evt: Maria Jespersen har besluttet at stoppe som aktiv i koret. Hun takker for opbakning
gennem årene, hvor hun var formand.

Sp: Hvorfor synger vi ikke mere ”Nu er jord og himmel stille”.
Hvorfor slipper Grenaa Kirke billigere fra koncert? Svar: Fordi det er vores eget
arrangement. Vi bliver ikke bedt om at lave koncert.
Stemning for at holde forårsfest hvert år blev konstateret. Vil prøve at holde den en fredag,
da det giver bedst tilslutning.
Mange glemmer korblyant. Lav en lille kasse med blyanter. Og ”man kan ikke synge kor
uden en blyant i hånden”, mener Bart Mud.
Beslutter at sende buket til Severin, som havde meldt afbud til generalforsamlingen.
Ingen grund til at bestyrelsen fremlægger sine interne overvejelser om aflønning af
dirigenten for alle kormedlemmer.
Slut: Lisbeth Krogh slutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Og så var der smørrebrød.

