Referat fra generalforsamling i Regnbuekoret den 31. maj 2018.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse: På valg er Birthe Hansen og Bodil Skytte .

Valg af suppleanter: På valg Finn og Lise
6. Valg af revisor: På valg Thor
7. Eventuelt.

Ad 1: Valg af dirigent:
Eigil blev foreslået og valgt

Ad.2: Bestyrelsens beretning:
Dette års sommerkoncert den 18.05 sluttede med et brag af en koncert i Havneparken med optræden af
alle skolens elever. En flot dag med solister i mange genrer. Og vi i Regnbuekoret fik lov at indlede
koncerter med egne sange – en fantastisk oplevelse.
Indtil sommerferien den 14. juni øver vi med henblik på turen til Løgumkloster i oktober -18, hvor vi
sammen med Klosterkoret skal synge ”Glasbjergene” af Eva Chortsen og John Højby.
Men hvad har bestyrelsen ellers foretaget sig i skoleåret:
Vi lagde ud med at revidere Korets Vedtægter, som var fra 2010. Disse kan læses på korets hjemmeside
i fred og ro.
Vi lagde ud med at konstituere os som følgende: Formand Bodil , næstformand Peter, kasserer Inge,
sekretær Birthe, suppleanter Finn og Lise.
Vi har i alt haft 6 bestyrelsesmøder.
5 koncerter er det blevet til i løbet af året.
Højdepunktet sidste år var vores besøg i Væksjø. Mandskorets genvisit i 2019 er planlagt til 3-5 maj- 19 i
Kalundborg.
Et andet højdepunkt var DR.s julekoncert i Koncerthuset, ved Philip Faber. Dette medførte at vi i år fik
Philip Faber herud i marts som gæstelærer. En dag vi alle ser tilbage på med stor glæde.

Astrid har haft travlt med egen uddannelse ved siden af sit arbejde på M.S. og dette mærker vi vist alle, da
hun nu er blevet mere skarp og krævende og sammen med Sonny, får os til at yde meget mere end vi selv
tror vi kan. Det skal de begge have stor tak for.
Koret er i stabil udvikling, selv om nogen desværre må stoppe, men heldigvis kommer der stadig nye elever
til. Velkommen til dem.
Tak til Ruth, som glæder os med frisklavet kaffe hver torsdag og sit dejlige smil.
Tak til frivillig hjælp, når vi skal ud til koncerter. Det er en udfordring hver gang.
Koret står nu for at skulle anskaffe sig 2 scenepodier på 50x200x15 cm, så alle kan stå bedre og kunne se
Astrids armsving. Så foruden klaver, nodestativer, elkabel, lys og klaverbænk, skal vi nu også have
scenepodier med os. Men så er vi så heldige, at MS faktisk har en overdækket trailer til rådighed som blot
kræver en chauffør med bil med jydekrog og gode kræfter som vil påtage sig opgaven med transport og
opstilling, hvilket selvfølgelig kan/skal gå på skift hvis muligt.
Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Tak til Lise som tager sig af
hjemmesiden, til Lillian, som tager sig af kopiering af noder, til tørklædepigerne som holder vores tørklæde
meget flotte. Bodil håber, at alle har lyst til at tage en tørn med længe endnu.

Ad 3: Regnskabsaflæggelse:
Inge fremlagde et flot opsat regnskab med et underskud på 18.757,20.
I regnskabet kunne vi læse at dette underskud bl.a. skyldtes turen til Væksjø på godt 14.000 og Philip Faber
besøget i marts kr. 8000.00 m.v. Alle fik regnskabet udleveret ved generalforsamlingen.
Regnskabet blev vedtaget.

Ad.4:  Indkomne forslag:
Lisbeth foreslog at bestyrelsesmedlemmerne højst sidder i bestyrelsen i 2 år, da hun mener, at alle i
Regnbuekoret både kan og vil sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet og tage ansvar for vores fælles
Regnbuekor. Dette gjaldt dog ikke suppleanterne.
Flere udtalte at det var alt for kort tid til at en bestyrelse kunne arbejde produktivt og enkelte udtalte, at de
overhovedet ikke var interesseret i at indtræde i en bestyrelse. Eigil udtalte, at han i sit lange forløb i
foreningsarbejde aldrig havde hørt om en bestyrelse, som havde fået disse krav pålagt. Lisbeth udtalte
herefter, at hun godt kunne se og høre at det var for kort tid, så hun ville sende et nyt forslag næste år på 3
eller 4 år. Herefter trak hun forslaget.
Bestyrelsen blev pålagt at tænke over en eventuel vedtægtsændring ang. dette.
Ad 5: Valg til bestyrelse: På valg Birthe Hansen og Bodil Skytte. Begge blev genvalgt.
Valg af suppleanter: På valg Finn og Lise. Begge genvalgt.

Ad 6: Valg af revisor: Thor blev genvalgt.
Ad 7: Eventuelt:  Laurits foreslog bestyrelsen at tænke over om koret evt. kunne lave et brag af en koncert
med sangene i Glasbjergene, hvor billederne i bogen blev vist på et stort lærred, samtidig med teksterne
blev læst op. En fantastisk ide´.
Peter udtalte, at det var dybt forstyrrende at nogen sad og snakkede, mens der blev undervist i de
forskellige stemmer. Hørt.
Inge udtalte at alle i koret skulle lytte til lydfilerne, som Astrid brugte stor energi og lang tid på at indspille
til os for at hjælpe os i de forskellige stemmer.
Lisbeth foreslog, at bestyrelsen nedsatte et udvalg i koret til at søge fondsmidler til korets aktiviteter.
Herefter takkede Eigil for god ro og orden under generalforsamlingen og gav Bodil ordet for en afslutning.
Bodil takkede også for den gode stemning under generalforsamlingen og for støtten til bestyrelsesarbejdet.
Herefter overrakte Peter gaven til Astrid, som tak for sin store indsats i undervisningen i året der gik.
Sonnys gave blev lagt ind på lærerværelset.

Referent: Birthe

