Referat af generalforsamling i Regnbuekoret,
torsdag den 8. juni 2017.

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

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag (til formanden senest 1. juni)
Valg af bestyrelse (på valg er Inge Nielsen, Bodil Skytte, Birthe Hansen og
Laurits Randrup og valg af 1 suppleant (der er p.t. ingen)
6. Valg af revisor (på valg er Inge Lise Olsen).

Ad. 1: Valg af dirigent:
Eigil blev foreslået og valgt.
Ad. 2: Bestyrelsens beretning:
Sommerkoncerten 2016 – ikke alle i koret deltog og få tilhørere, men nu er
konceptet lavet om.
Vedr. koncerten i aktivitetscentret i efteråret, følte vi os ikke særligt
velkomne, så vi gik andre veje, nemlig til Meny på Spil Dansk Dagen.
Honoraret derfra inkasserede vi jo i form af sandwichs til Sverigesturen.
Imidlertid ville de også gerne have os til deres butiksåbning. Det var sjovt og
anderledes.
Julekoncerten i Sæby blev en sangmæssig succes. I år havde vi bedre styr på
tropperne.
Så kom den store nytårskoncert sammen med ældresagen, hvor vi havde fået
hjælp fra unge mennesker i musikskolen, og det var en rigtig god ide. Der skal
nok stadig ske nogle justeringer, men som helhed forløb koncerten på en
glimrende måde, og vi fik en god indtægt til koret.
Nogle få af korets kvinder deltog i kor72`s Kvindekorstævne i København. De
havde en stor oplevelse sammen med Phillip Faber.
Så havde vi igen besøg af Kasper Beck Hemmingsen, som var utrolig
inspirerende og givende for både koret og for Astrid. Som sædvanlig kom han
med nogle sange, som indgår i vores repertoire.

Så fik vi travlt for at få det hele klar til vores rejse til Växjö. Og det blev jo til
årets tur. Vi sang sammen med mandskoret, vi fik hørt dem og vi fik afleveret
vores eget repertoire. Vi gjorde vores bedste og tror at det gik ganske
udmærket for et kor, der ikke er ældre end vores. Vi fornemmede jo også, at
vores svenske værter var glade for besøget og nu afventer vi et genbesøg i
2019.
Alt i alt et begivenhedsrigt år med store glæder og udfordringer.
Tak til Ruth for kaffe, Lillian for kopiarbejde, Lise for pasning af vores
hjemmeside, til de piger der tager sig af vores tørklæder, til Lene og Peter for
opvarmning, ja tak til alle jer, der altid beredvilligt tager en opgave på jer for
at vi kan have det så rart i koret.
Tak til Astrid og Sonny.
Tak til bestyrelsen. Det har jo især været tilrettelæggelsen af Växjö- turen, der
har taget tid. Der har I været fantastiske.
Nu slutter vi vores skoleår snart. Sommerkoncerten er altid spændende. I år
fordi der er lavet om på det hele og hvor vi kan få lejlighed til at opleve, hvad
andre kor her på skolen kan præstere. Derefter kan vi ønske hinanden god
sommerferie og glæde os til et nyt skoleår med nye udfordringer.
Det blev så Lauritses sidste beretning. Han har været formand for koret lige
fra vi startede og udtalte, at det havde været spændende og taknemmelighed
for det gode samarbejde med Astrid og de bestyrelsesmedlemmer, der har
været på i tidens løb. Han glæder sig til at andre tager over og han vil stadig
glæde sig til torsdag formiddage.
Beretning blev vedtaget.
Ad.3: Regnskabsaflæggelse.
Inge fremlagde et flot opsat regnskab med et overskud på kr. 15.213,50 for
perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017.
Regnskabet blev vedtaget.
Ad.4: Indkomne forslag.
Der var 1 forslag til vedtægtsændringer:
Under valg til bestyrelsen:
I 2017 vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. Derefter vil
der således kun være 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.
Det skal tilstræbes, at formand og kasserer ikke står på valg samme år.
Under valg af suppleant: Der vælges to suppleanter.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
Ad.5: Valg til bestyrelse: På valg var Inge Nielsen, Bodil Skytte, Birthe Hansen,
som alle var villige til genvalg og Laurits Randrup som ikke ønskede at
genopstille.
Som yderligere valg til bestyrelsen blev foreslået: Finn Poulsen, Lise Døj, og
Peter Kraus Hooge.
Ved skriftlig afstemning blev valgt: Inge Nielsen, Bodil Skytte, Birthe Hansen
og Peter Kraus Hooge til bestyrelsen.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Finn Poulsen valgt som 1. suppleant og
Lise Døj som 2. suppleant.
Ad. 6: Valg af revisor.
Inge Lise Olsen ønskede ikke genvalg. Som ny revisor blev valgt Thor
Birkeland.
Under eventuelt blev såvel Laurits og den øvrige bestyrelse samt
Astrid takket for deres indsats i sæsonen.

Referent: Birthe Hansen

