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Referat af ordinær generalforsamling  
Mandag den 29. april 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Valg af generalforsamlingens dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Bente, som modtog hvervet. 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Korets formand Adriaan aflagde beretning for perioden siden sidste generalforsamling. 
 
3. Regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse 
 
Regnskabet for 2018 er godkendt af revisorerne. 

 

Helga gennemgik regnskabet: 

 Der er underskud, men det er mindre end forventet. 

 Indtægter fra koncerter er afgørende for at vi kan komme af med underskuddet. 
 

På et spørgsmål om korets konto kan få Mobilepay svarede Kasper, at det vil være alt for dyrt for 

UAK som forening. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag:  
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 
 
Budget: 

Helga gennemgik budgettet for 2019: 

Der er budgetteret med et underskud på 24.718 kr. 

Helga anbefalede, at vi forhøjer kontingentet, da vi ikke har tilstrækkeligt mange planlagte 

koncertindtægter til at vi kan komme af med underskuddet. 

 

Kontingent: 

 Det blev vedtaget, at kontingentet forhøjes med 100 kr. pr halvår for fuldbetalende og 50 kr. 
pr halvår for studerende og ikke arbejdende. Kontingentet bliver herefter 700 henholdsvis 
350 kr. pr. halvår. 

 Forhøjelsen er gældende fra og med 1. halvår 2019. Forhøjelsen for 1. halvår 2019 vil blive 
opkrævet som efterregulering i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2. halvår 
2019. 
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6. Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant 
 
Bestyrelse:  
Genvalg: Adriaan, Benedikte, Victor og Eva blev genvalgt for en 2-årig periode. 
Bente og Helga var ikke på valg. 
Bestyrelsen vil så snart som muligt konstituere sig. 
Revisorer: 
Birgitte og Karsten blev genvalgt for en 2-årig periode. 
Lone blev valgt som revisorsuppleant for 1 år. 
 
7. Status på udvalgene 
 
Koncertbooking-udvalget: 

Efter at Kristine og Karsten er udtrådt af udvalget, består det kun af Lars. 

Lars oplyste om det materiale, der findes på medlemssiden under punktet Booking af koncerter 

Bestyrelsen var på det seneste bestyrelsesmøde enige om, at der er brug for flere i 

bookingudvalget og efterlyste flere medlemmer. 

Mehdi og Bente meldte sig.  

 

Påklædning:  

Benedikte og Eva. Regler for koncertpåklædning findes på medlemssiden. 

 

Nodearkivarer: 

Ninna og Kristine 

 

Sommerture (skiftende arbejdsgrupper): 

 

2019: 

Bente havde nyt om sommerturen, herunder at vi har fået en minikoncert i Børglum Klosterkirke 

om mandagen. Turbudgettet er undervejs. 

 

2020: 

 Der er endnu ikke nedsat et rejseudvalg eller valgt en destination. Vi aftalte, at man i løbet 

af maj 2019 kan sende idéer og forslag til Eva, og herefter vil bestyrelsen se på det. 

Derefter skal der dannes et rejseudvalg. 

 Kasper meddelte, at han med en vis sandsynlighed ikke kan tage på sommertur i 2020. 

Eva foreslog en efterårstur som alternativ. 

 

2021: 

Bente vil gerne være med til at arrangere en tur til Fyn i 2021. 

 

Generelt: 

Hans Peder foreslog, at vi for at skære ned på brugen af flytransport kunne fokusere mere på ture i 

Danmark og nærmeste nabolande.  

 

Repertoire: 

Kasper står i praksis for repertoiret. Han modtager meget gerne forslag til repertoire og temaer fra 

kormedlemmerne, hvilket vi hermed minder om. 
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8. Eventuelt 

 
Korweekend: 

 Karsten spurgte Kasper, hvad han synes om den model, vi landede på i år, hvor vi havde to 

lange dage. Kasper vurderer, at det ikke er ideelt, fordi vi var for trætte på grund af det 

tidlige fremmøde lørdag og den lange søndag. 

Der var flere, der gav udtryk for enighed. 

 Bente fortalte, at bestyrelsen har planer om at finde et andet sted, der ligger på Sjælland. 

Eva nævnte, at hvis nogen har kontakter, idéer og tips til et nyt sted, skal de endelig 

komme med dem. 

Helga fortalte, at Vester Skerninge Friskole er meget billig, men at broafgift og 

kilometerpenge alligevel løber op. Med udgangspunkt i dette kan budgetrammen for et nyt 

sted være 5-6.000 kr., hvis vi ikke skal betale for meget. 

 

 

 
 
Eva Brøcher 
30. april 2019 
 
 


