Referart 15. marts 2021 – Ordinær Generalforsamling

Tilstede: Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Lise Roed Brogaard, Rikke Haugaard, Alice
Vestergaard, Bjørg Lindvang, Dorte Klemmesen, Bodil Blom.

Sted: online møde på zoom

1: Valgt af dirigent og referent
Charlotte er dirigent og Lise er referent.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år er skrevet af formanden og godkendt af bestyrelsen.
Formandens beretning fra Charlotte Poulsens:
Formandens beretning Sæson 2020/2021
Generalforsamling 2020: 10. marts 2020 afholdtes generalforsamling i korforeningen, hvor Inger
Kirstine Aaby fratrådte sin suppleantpost. Ny bestyrelse konstituerede sig selv med:
Formand: Charlotte Poulsen Kassér: Jette Løkke Pedersen Sekretær: Lise Roed Jensen Medlem: Rikke
Frøhlich. Hougaard Medlem: Alice Vestergaard. Suppleanter: Bjørg Lindvang, Dorte Klemensen.
Revisor: Inger Kirstine Aaby

Dagen efter generalforsamlingen lukkede Statsministeren landet ned og dermed også korenes
planlagte aktiviteter. Spirekoret som er en del af undervisningen på Morten Børup Skolen fik korundervisningen og dermed også alle kor aktiviteter aflyst. Vi fik hurtigt indkøbt udstyr og det meste
af undervisningen for de andre kor fortsatte over zoom.
Alle forårets koncerter og arrangementer blev aflyst og der blev brugt rigtig mange kræfter på at
aflyse og tænke nyt.
Vores fantastiske korledere fik for både Musicalkoret, Ungdomskoret og Pigekoret lavet flotte
sæsonafslutningsværker på video.

Musicalkoret
https://www.facebook.com/Skanderborgborneogungdomskor/photos/a.311938052717170/694285
521149086/
Ungdomskoret
https://www.facebook.com/Skanderborgborneogungdomskor/videos/2632622463672537
Pigekoret
https://www.facebook.com/skanderborgpigekor/videos/273285923908095

Sæsonstart:
Ved sæsonstart blev der igen åbnet op for korsang, dog med afstand og undervisningen gik i gang
med alle 4 kor.
Spirekor: 52 medlemmer. Alice og Stinne leder korerne som en del af den understøttende
undervisning.
Musicalkor: 20 medlemmer. Alice og Mariane leder undervisningen i samarbejde og planlægger at
opføre den vilde havfrue
Ungdomskor: 20 medlemmer. Alice er korleder.
Pigekor: 22 medlemmer Alice leder koret og får igen i år hjælp af Freya

Årets gang i dansen med corona er blevet noget anderledes end forventet. Vi har haft et år med en
lang række arrangementer, der til trods for løbende tilpasninger alligevel ikke blev mulige at
gennemføre. Vi er dog stolte af det, der ved fælles hjælp og gå-på-mod lod sig gøre:
Efterårskoncerten endte med en facebook streamet koncert med Spirekor og Musicalkor den 26.
oktober i Aulaen på Morten Børup skolen. Koncerten var for alle børn, der går til kor og ikke kun
foreningens medlemmer. Musicalkoret gav udover sangene, en smagsprøve på deres
dramaundervisning.
Koncerten kan ses her: https://www.facebook.com/groups/efteraarskoncert2020

5. december – Den traditionsrige Luciafest i kulturhuset med Spirekor, Musicalkor, Ungdomskoret og

Pigekoret. En helt fantastisk kraftpræstation fra alle involverede at få denne festdag til at lykkes med
overholdelse af alle corona restriktioner. En stor tak til alle der var med og helt særlig tak til
personalet i kulturhuset for at være med på at finde de gode løsninger for alle, med de rammer vi
havde til rådighed.
Det endte med 2 koncerter og de kan ses her
Kl 14 med 2. klasses spirekor: https://www.facebook.com/groups/lucia051220kl14
Kl 16 med 3.klasses spirekor: https://www.facebook.com/groups/lucia051220kl1600
I december sang Ungdomskoret en låge i kirkens julekalender
https://www.facebook.com/1411389812417468/videos/1793518627473037/
Kort tid efter Luciafesten blev landet igen lukket ned og resten af de ellers coronasikrede
julekoncerter blev aflyst og undervisningen blev igen flyttet til Zoom.
Og her har vi så været siden spirekoret helt nedlukket, da klasserne ikke må blandes. Musicalkoret,
ungdomskoret og pigekoret undervises på zoom med gode nye sange. Sikke en kraftpræstation det
har været for vores korledere at holde gejsten oppe hos vores korsangere i en tid, hvor det er helt
uvist, hvad de øver hen imod.
Det har været en dyr sæson med mange udgifter og ganske få indtægter. Vi krydser fingre og håber
selvfølgelig fortsat på at sæsonen vil give musicalkoret mulighed for at opføre Den vilde havfrue, at
Ungdomskoret giver sommerkoncert i en forlystelsespark og skal optræde på smukfest og pigekoret
får mulighed for at drage til OL i Belgien.

3. Forelæggelse af regnskab
Fremlægges af kassér Jette Regnskabet er revideret og godkendt af reviser Inger Åby. Se vedlagt
regnskab for 2020/2021.
Generalforsamlingen godkender fremlagt regnskab for 20201

4. Indkomne forslag – betalingskort til rejsekontoen.
Der ønskes et betalingskort til en person med adgang til rejsekontoen. Udgiften for kortet er 200 kr.
om året. Jævnfør banken – skal personerne godkendes på vores generalforsamling. Alle på

generalforsamlingen stemmer for et kort der kan anvendes til udgiver til rejser. Vi får banken til at
udstede kort til Camilla Sophia Østergaard Madsen.

5. Fastsættelse af kontingent
Vi fastholder den planlagte stigning i kontingent på 10 kr. på 135 kr.

6. Forelæggelse af budgetforslag for kommende år.
Vedlagte budget gennemgås og der tilføjes et punkt om uforudsete udgifter indenfor korpleje. Det
reviderede budget godkendes af Generalforsamlingen

7. Evt.
Der fremlægges et ønske om tur til sommerland med korene. Dette bliver dyrt og måske omkring 1720.000kr. at få alle med (ungdomskor + musicalkor). For at spare på udgifterne – tager vi kun
ungdomskorret med. Forældre kan kører børnene – hvilket også vil reducerer udgiften. Vi arbejder
for at turen bliver gennemført d. 19. juni 2021 i Djurssommerland.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Inger Kirstine Aaby vil fortsat være revisor. Revisor suppleant Carsten Frøhlich Hougaard
Bestyrelsen bliver derfor som nedenfor.
Bestyrelsen konstituerede sig selv med:
Formand: Charlotte Poulsen
Kassér: Jette Løkke Pedersen
Sekretær: Lise Roed Jensen
Medlem: Rikke Frøhlich Hougaard
Medlem: Alice Vestergaard
Suppleanter: Bjørg Lindvang, Dorte Klemensen, Bodil Blom, Annika Tygstrup Jensen.

Vi takker for et godt møde og byder nye medlemmer velkommen.

Generalforsamlingen ophæves.
Referent Lise Roed Brogaard

Underskrifter fra den valgte bestyrelse:

Charlotte Poulsen

Jette Løkke Pedersen

Lise Roed Jensen

Rikke Frølich Hougaard

Alice Vestergaard

