
   
   

 
Generalforsamling 2014 

 
Onsdag d. 5. februar kl. 19.00 

I Byrådssalen i Jyderup 
  

  Dagsorden                                                                           25 medlemmer fremmødte 
1. Valg af dirigent Flemming Ravnemose 

2. Valg af referent Marianne 

3. Valg af 2 stemmetællere Alma og Ruth 

4. Formandens beretning Formandens beretning blev godkendt. Se bilag. 

5. Fremlæggelse og godkendelse 
af regnskab 

Regnskabet blev godkendt. Se bilag.  

6. Indkomne forslag 1) Bestyrelsen har fremlagt forslag om nye vedtægter. 
Vedtægtsforslaget er tilsendt samtlige kormedlemmer.  

Vedtægterne er enstemmigt godkendt. 
2) Frank har indsendt forslag om at der bliver taget kor foto 2 

gange årligt. Til forårskoncerten og til en julekoncert.  
Generalforsamlingen tog godt imod forslaget. 

Tine foreslår at der også tages live billeder under øveaftener eller 
koncerter. Specielt mhp. pressemeddelelser. 
3) Jørgen er kommet med forslag om, at koret indkøber en mp3 

optager for de 5.000 kr. som Jens F. har doneret.  
Forslaget blev ikke vedtaget. Problemet løses på anden vis. 

7. Fremtidige aktiviteter Forårskoncert til maj og formodentlig 2 kirkekoncerter til jul. 
Skamstrup kirke og måske Svinninge kirke  
Besøg af Køge bugt koret efterår 2014.  
Opfordring til alle om at tænke over eventuelle mulige andre 
koncerter. 

8 Valg til bestyrelsen 
På ulige år vælges formand og 1 menigt 
bestyrelsesmedlem 
På lige år vælges kasserer og 1 menigt 
bestyrelsesmedlem 
På valg er således: 
Inge Dahlmann (kasserer) 
Jørgen Kaas  
Begge modtager genvalg 

Inge Dahlmann blev valgt til kasserer. 
Jørgen Kaas blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem 

 Valg af suppleant Niels Westphael blev valgt til suppleant 

 Valg af revisor Flemming Ravnemose 

9. Budget, herunder fastsættelse 
af kontingent 

Budget 2014 forelagt og godkendt. Kontingentet bibeholdes på 700 
kr. pr. halvår i 2014.  

10. Eventuelt  Referatet bliver lagt på intranettet.  
Vær venlig at melde fra hvis I holder op eller holder pause fra koret. 
Niels efterlyser et medlem mere i lysgruppen. Klaver: Alma/ Pia/Jytte 
Formanden takker for god ro og orden. 

   Bestyrelsen 



 


