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Referat af ordinær generalforsamling  
Mandag den 9. april 2018 
 
 
 
1. Valg af generalforsamlingens dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Bente, som modtog hvervet. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Korets formand Adriaan aflagde beretning for perioden siden sidste generalforsamling. 
Adriaan nævnte blandt andet, at UAK har optrådt 10 gange - fordelt på 7 koncerter, 1 
gudstjenestedeltagelse, 1 afrejsegeneralprøve og 1 mini-UAK-torvesang i Kulhuse. 
 
3. Regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse 
 
Helga gennemgik 2017-regnskabet. 
Karsten bemærkede, at revisorerne har godkendt regnskabet. 
Helga nævnte, at bankgebyret for vores konto i Fælleskassen er steget, og at vi kan holde øjnene 
åbne for, om der er bedre løsninger.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag:  
 
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 
 
Budget: Helga gennemgik budgettet for 2018. Vi har ikke ret mange planlagte koncerter, der er 
almindeligt indtægtsgivende, så derfor er den budgetterede koncertindtægt kun 35000. Det bedste 
vil være at få flere koncerter. Alternativet er at forhøje kontingentet, hvilket vi gjorde i 2013 (ref.).  
Nodeudgiften er et anslået beløb til dækning af almindelige nodeindkøb.  
I forbindelse med drøftelsen af emnet flere koncerter nævnte Adriaan, at han har kontakt til sin 
husejerforening, fra hvilken han afventer svar på, om der er en koncertmulighed i forbindelse med 
et jubilæum.  
 
Kontingent: Helga nævnte, at vi godt kan køre med forskudt under/overskud i et år og foreslog 
derfor uændret kontingent i år. 
Adriaan påpegede, at hvis der opstår et akut behov for at hæve kontingentet, kan det besluttes ved 
en ekstraordinær generalforsamling. 
Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret med 600 kr. for arbejdende og 300 kr. for 
studerende og ledige pr. halvår. 
 
6. Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant 
 
Bestyrelse:  
Genvalg: Helga og Bente blev genvalgt for 2 år. 
Adriaan, Victor, Benedikte og Eva var ikke på valg. 
Bestyrelsen vil så snart som muligt konstituere sig. 
Revisorer: 
Birgitte og Karsten var ikke på valg. 
Lars Birch blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. 
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7. Status på udvalgene 
 
Koncertbooking: 
Udvalget består af Lars K., Karsten og Kristine. 
Lars K. gav en status og mindede om, at alle korets medlemmer opfordres til at undersøge 
koncertmuligheder i deres lokalområde, også gerne andet end kirker. Hvis man etablerer en 
kontakt, kan man henvise til bookingudvalget for videre forhandling og aftaler.  
Michael foreslog mere målrettet salgsmateriale på hjemmesiden, for eksempel let tilgængelige bud 
på, hvornår vi har mulighed for at give koncert og med hvilket tema/program. 
Eva og Hanne mente, at websiden om repertoire med fordel kan gøres mere interessant, holdes 
bedre ajour og have mere varieret information. Eva vil løbende ajourføre siden, og bestyrelsen vil 
drøfte forbedringer.  
Jakob foreslog en slags programkalender på repertoiresiden. 
Lars B. foreslog en henvisning på websiden om koncerter til muligheder og evt. reklame. 
Lars K. mente, at flere muligheder på hjemmesiden vil være en god støtte, men at det mest 
effektive salg sker ved at etablere og pleje personlige kontakter.  
 
Nodearkivarer: 
Ninna og Kristine. Kristine vil tildele nodenumre til de kormedlemmer, der står på medlemslisten 
uden nodenumre, hvorefter Eva vil føje det til medlemslisten. På den måde bliver det lettere at 
holde styr på indkøbte originalnoder. 
 
Kortøj: 
Eva og Benedikte er tøj-ansvarlige. Vi kører videre med sort fra egen garderobe-modellen. 
Retningslinjer for koncertpåklædning findes på medlemssiden. Tjek den en gang imellem. 
 
Rejseudvalg: 
Et rejseudvalg dannes på ny til hver rejse.  
Skotland 2018-udvalget – Sanne, Mehdi og Helga – gav en status på koncerter og andre 
aktiviteter. Kasper får snart en beskrivelse af koncerterne. 
 
Kristine meldte sig til at være med i rejseudvalget for en tur til Nordjylland i 2019.. 
 
8. Eventuelt 
 
Victor meddelte, at vi fremover skal betale ca. 2000 kr. årligt i husleje for at øve i Klærkesalen.  
Hvis vi ønsker at holde koncerter i weekender, koster det ekstra. 
 
Transportudgiftsdækning: Bestyrelsen tager emnet op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 
Eva Brøcher 
10. april 2018 
 
 


