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Ordinær	generalforsamling	2014-2015	

Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke 

Tid 9. juni 2015, kl. 20.40-21.20 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af aktivitetsplan for den kommende sæson 

5. Behandling af budget og kontingent for den kommende sæson 

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af to revisorer 

9. Eventuelt 

Ad 1) valg af dirigent og referent 

Conrad Volkmann blev valgt som dirigent. 

Jeppe Kleinheinz blev valgt som referent. 

Conrad konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Ad 2) godkendelse af korrådets årsberetning 

Bettina Wilting forelagde den udsendte årsberetning med opremsning af de mange sange som 
koret har indøvet, koncerter og andre musikalske foranstaltninger som er blevet gennemført i 
årets løb, samt korrejse til Schwerin og to korweekender i Frederiksværk. Bestyrelsens arbej-
de har koncentreret sig på det organisatoriske omkring korets aktiviteter for mest muligt at 
aflaste dirigenten. Et andet anliggende som er blevet behandlet i korrådet har været at forbed-
re korets musikalske kvalitet, som bl.a. har udmøntet sig i ansættelse af Sigrid Damsager 
Frandsen (efter Juliane Ilgner) som repetitør.  

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3) godkendelse af det reviderede regnskab 

Det udsendte regnskab blev forelagt og de enkelte poster gennemgået og forklaret af Trine 
Dahl-Jensen. Regnskabsåret slutter af med et oveskud på lidt over kr. 2000 og en egenkapital 
på ca. kr. 30.000. Revisorerne fremhævede at regnskabet er blevet mere gennemskueligt i fo-
rehold til tidligere regnskaber. 
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Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Behandling af aktivitetsplan for den kommende sæson 

Mark Baumann listede følgende planlagte eller påtænkte begivenheder: 

9. oktober, koncert til Kulturnat (del kor) 

20. september, musikgudstjeneste med mandskor 

26./27. september eller 24./25. oktober, a cappella og orgel ledsaget koncert i Skt. Petri og en 
anden kirke (planlagt) 

22. november, Ewigkeitssonntag (del kor) 

28. november Liebe Alte Weihnachtslieder 

11.-13. december generalprøve og 1-2 koncerter, Bach Juleoratorium, 1,2 og 6, (forbehold 
godkendelse af finanseringen) 

24. december, Heiligenabend, (del kor) 

januar / februar 2016, musikgudstjeneste med DR radioudsendelse 

Ikke alle arrangementer er faldet helt på plads endnu. En sæsonplan vil blive rundsendt ved 
ugens udgang. 

Der synges musik fra korets repertoire som løbende udvides. Fokus vil være på romantisk 
tysk kormusik, men der er også påtænkt danske og svenske værker. 

Som udblik i forår 2016 nævnes den 30. april, hvor indsættelsen af kirkens kongelige patron 
fejrer 400 års jubilæum. I denne anledning vil koret opføre G.F. Händels Coronation Anthems 
og Krönungsmesse fra W.A. Mozart. 

Ad 5) Behandling af budget og kontingent for den kommende sæson 

Trine forelagde budgettet for 2014-15. Kontingentet går alene til at betale repetitøren. Kon-
tingentet foreslås til kr. 280 både i andet halvår 2015, og i første halvår 2016. 

Budgettet og dermed kontingent blev godkendt. 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Ingen forslag indgået. 

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Jf. vedtægterne er korrådet valgt for to år. Siden alle medlemmer gerne vil fortsætte deres ar-
bejde udgår dette punkt på dagsorden. 

Ad 8) Valg af to revisorer 

Jürgen Heimann og Siegfried Christiansen blev genvalgt som revisorer. 
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9. Eventuelt 

Doris Paluchowski forslog en korrejse i 2016 til Basel med besøg til tidligere dirigent An-
nedore Neufelds og hendes kor. Doris vil gerne stå for planlægning af rejsen som påtænkes 
gennemført over en forlænget weekend. Mark Baumann vil forhøre sig hos Annedore om mu-
lige tidspunkter. Doris vil fremsende en forespørgsel blandt sangerne efter sommerpausen. 
Forslaget blev generelt modtaget positivt. 

Martin Pabst spurgte om kontakten til koret i Schwerin opretholdes og om der er planer for et 
kommende besøg. Mark Baumann oplyste, at han holder kontakt med dirigenten Christian 
Domke. Der er generelt interesse , men pt. er der ikke konkrete planer om besøg hverken fra 
Schwerin koret i København eller omvendt. 

 

Doris Paluchowski oplyste, at hun ville overdrage opgaven om at uddele og indsamle noder til 
Sabine Hahn og Kristin Seybold fra efter sommerpausen. 

 

Mark Baumann sluttede af med at takke alle dem som hade gjort sig særlig fortjent med at 
understøtte korets arbejde i det sidste år. 

 

 

 

København    

   

Conrad Volkmann, dirigent  Bettina Wilting 

Christian Hestbæk  Jeppe Kleinheinz 

Martina Henze  Trine Dahl-Jensen 

 

 


