
Referat fra tredje ordinære generalforsamling  i Morten Børup Koret afholdt tirsdag d. 2. april 2013 

på Morten Børup Skolen

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor + revisorsuppleant

10. Eventuelt

Ad 1. Charlotte blev valgt som dirigent og Lene som referent. 

Ad 2. Formanden Jan aflagde beretning om det forgangne år. Et år fyldt med forskellige 

koraktiviteter, Luciakoncert, sommerens støttekoncert og turen til USA for Morten Børup Koret.

Ad 3. Jan gennemgik det reviderede regnskab for 2012. Regnskabet blev godkendt. Der mangler ca. 

45.000 kr. i kontingent, hvilket har flere årsager - bla. problemer med indmeldelse, problemer med 

opdatering af lister samt for sent udsendte rykkere. 

Ad 4. Jan gennemgik budgetforslaget for 2012. Der budgetteres med et lille overskud, da 

festivalens sponsorat forsvinder fra 2014. Budgettet blev godkendt.

Ad 5. Næste år har musikskolen tilbudt at opkræve kontingent mod et mindre beløb pr. elev. Efter 

en længere diskussion blev kontingentet fastsat til opkrævning 2 gange årligt:

Spirekor: kr. 2 x 250

Musicalkor: kr. 2 x 350

Morten Børup Kor: kr. 2 x 400 

Ad 6. Vedtægtsændringerne som annonceret på hjemmesiden blev vedtaget.



Ad 7 Ifølge de ny vedtægter blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer på én gang. Henrik Berg, 

Jette Junge og Lene Lysemose fratrådte og som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Lisbeth 

Storgaard, Inger Aaby samt Charlotte Brorsen. 

Ad 8. Helle Cassøe, Mogens Mikkelsen, Ulla Chemnitz, Jette Junge, Mette Andersen og Lene 

Lysemose blev valgt som suppleanter. 

Ad 9. Arne Lægaard blev valgt som revisor, Jørgen Madsen som revisorsuppleant.

Ad 10. Der blev foreslået, at 1-2 repræsentanter fra korene er med til bestyrelsesmøderne. Anne-

Sofie Mikkelsen og Camilla Østergaard har meldt sig.

Efterfølgende lykkedes det ikke bestyrelsen at konstituere sig, da ingen vil påtage sig 

kassererjobbet. Der aftales derfor nyt møde d. 23. april kl. 17.15, hvor der skal tages stilling til en 

evt ekstraordinær generalforsamling. 

                      ref. Lene Lysemose


