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Kantorei Skt. Petri

Ordinar generalforsamling 20 L2 -20 1 3

Sted: ChristianV sal, SI<L Petri Rirke
Tid 11. juni 2013, H.20.30-22.00

Dagsorden i henhold til vedtngterne:
a) valg af dirigent og referent

b) godkendelse af konidets irsberefiring

c) godkendelse afdet reviderede regnskab

d) konidets decharge

e) beslutnilg vedr. anliggender, som er af betydning for koret

0 valg af medlemmer samt suppleanter til konadet

g) vdg af revisorer

h) endring af vedtegteme

Ad a) valg af dirtgent og referent
Conrad Volkmann blev valgt som dirigent.

Christen Rindorf er referent.

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad b) godkendelse af korrddets drsberetning
Bettina Wilting forelagde den udsendte drsberetning. Bettina takkede de mange, der har hjul-
pet med at drive koret i 6rets lsb.

Beretringen blev godkendt.

Ad c) godkendelse af det reviderede regnskab
Det udsendte regnskab blev forelagt af Karin Langeneckert.

Det adskiller sig fra tidligere 6r ved ikke at vere periodiseret.

Regnskabet blev godkendt.

ad d) korrddets decharge
Generalforsamlingen meddelte korr&det decharge.

ad e) beslutning vedr, anliggender, som er af betydning for koret
Anette Monrad havde fremsendt et forslag om forlcnget sommerpause. Forslaget blev fore-
lagt og drsftet. Ved en afstemning faldt det med 5 stemmer mod29.
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ad fl valg af medlemmer samt suppleanter til kor-
rddet
Til korridet blev (gen-)valgt medlemmerne Bettina Wilting, Jeppe
Kleinheinz, Martina Henze og Trine Dahl-Jensen. Som suppleanter valgtes Christian Hestbrek
og Ines Thdle.

ad g) valg af revisorer
Jtirgen Heimann og Siegfried Christiansen blev valgt som revisorer.

ad h) endring af vedtagterne
Mark orienterede om udviklingen i godkendelse af de nye vedtegter. Kirkeridet har bedt om
et par mindre preciseringer af ordlyden. Med Kirkeridets forventede snarlige godkendelse er
vedtegterne endeligt vedtaget.

Mark understregede, at stemmeprover har til formil at give feedback. Konidet har vedtaget
en (to) aldersgrrense for nye medlemmer. Mark forventer ogsi at indfsre irlig stemmeprove af
medlemmer over en vis alder.
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Conrad Volkmann, dirigent


