Referat af VIVO-KORETs ordinære generalforsamling
Tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 19.00 i sanglokalet på Viborgvej 53.

Der var mødt 23 medlemmer af koret samt dirigenten.
Koret består dd. af 26 medlemmer. 8 sopraner, 11 alter, 4 tenorer og 3 basser.
DAGSORDEN i henhold til korets vedtægter.:
a) Valg af dirigent
Som dirigent foreslås Inger Sørensen.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Referat fra sidste års generalforsamling godkendt.
b) Beretning
Formandens beretning aflagt af Ivan Vangberg. Er udsendt til medlemmerne i forvejen. Godkendt.
c) Godkendelse af regnskab
Karin Thomassen fremlægger regnskab til godkendelse. Underskud på ca. 14.000 kr. Vi mangler
medlemmer for at få penge nok til MOF (løn til dirigenten). Vi bruger af egenkapitalen nu. Kontingentet
foreslås forhøjet. Regnskabet godkendt.
d) Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås forhøjet til kr. 600 pr.
halvår. Vedtages. Egenbetaling af kordag fastsættes til 75 kr. pr. pers. til dirigentløn. Vedtaget.
Cantandokoret har deres egen dirigent med og klarer selv betaling af denne.
e) Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
f) Valg af bestyrelse
Karin Thomassen Kasserer 2016-2018, genvalgt for en ny periode 2018-2020.
Kirsten Ebbesen Medlem 2016-2018, genvalgt for en ny periode 2018-2020.
Aase Loft Ørskov Suppleant 2016-2018, modtager ikke genvalg.
Forslag Jørgen Aaes, valgt til suppleant 2018-2020.
Ivan Vangberg, formand 2017-2019.
Birthe Mousten, næstformand 2017-2019.
Annette Johansen, sekretær 2017-2019.
Suppleant, Jytte Aunsbjerg, arkivar 2017-2019.
g) Valg af revisor
Grete S. Lauridsen Revisor 2016-2018, valgt for en ny periode 2018-2020.
Revisorsuppleant, Jytte Baalkilde 2017-2019.
h) Eventuelt
Vi skal gerne have flere medlemmer. Vi har alle en forpligtelse til at skaffe nye medlemmer. Evt. en fusion
med et andet kor. Det foreslås at invitere Cassiopeia koret til en koraften. Forslag om en gratis koncert på et
seminarium for at skaffe nye medlemmer blandt de elever, der søger korerfaring.
Valg af nyt festudvalg: Jørgen, Ivan, Anna, Aase, Mette Marie.
Koncertudvalg: Lis undersøger en koncert i en kirke til jul. Kontakt til Rude Strand.
Søg fondsmidler en sangpædagog. Søg til gratis koncert. Søg til Skæring kordag. Søg til udendørs koncert.
Søg Aarhus Kommune i forb. m. Frivilligåret.
Forslag om et Venskabskor i udlandet.
Fordeling af arbejdsopgaver i koret. Skema vedlagt.
Under generalforsamlingen var koret vært ved kaffebordet.
Generalforsamlingen afsluttet. Tak for god ro og orden.
Referent: Annette Johansen

