Kantorei Sankt Petri
Referat af generalforsamling i Skt. Petri Kantori 21. juni 2016 kl. 19.30-20.30

1. Valg af ordstyrer og referent
- Conrad blev valgt som ordstyrer
- Christian blev valgt som referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
- Bettina fremlagde årsberetningen
- Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med korrådets indsats
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
- Trine fremlagde regnskabet for 2015/16
- Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet
4. Behandling af aktivitetsplan for den kommende sæson
- Mark fremlagde aktivitetsplan. Koncerten med Mozart og Mendelsohn i
november har foreløbig tiltrukket en del fondsmidler, og det er derfor meget
sandsynligt, at vi kan gennemføre koncerten. Der er derudover sædvanlige
koncerter til kulturnatten og Liebe Alte Weihnachtslieder. Der gennemføres
desuden to prøvelørdage.
- Det blev foreslået at lægge prøveforløbet til Liebe Alte Weihnachtslieder over to
dage i stedet for lørdagen alene. Der var blandede holdninger til forslaget.
5. Behandling af budget og kontingent for den kommende sæson
- Korrådet foreslog et kontingent for det kommende år på 400,- kr. per halvår.
Medlemmer som har problemer med at skaffe midler til kontingent kan henvende
sig til korrådet.
- Der blev stillet spørgsmål, om koret kunne få indtægter ad anden vej. Det bliver
overvejet i korrådet.
- Der blev spurgt om koret fortsat har brug for en prøveassistent. Mark fremlagde
argumenterne for den nuværende ordning.
- Generalforsamlingen vedtog herefter bestyrelsens indstilling om kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
- Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne. Mark
fremlagde forslag om at starte korprøverne kl. 19.00 i stedet for 19.30 for at kunne
rekruttere piger fra børnekoret. Ved afstemning var 13 for forslaget, 6 var imod og
8 var hverken for eller imod. Det blev i tilslutning til forslaget henstillet, at korrådet
evaluerer det tidlige mødetidspunkt efter kulturnatskoncerten.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Martina Henze, Jeppe Kleinheinz, Bettina Wilting, Trine Dahl-Jensen og
Christian Hestbæk genopstillede og blev genvalgt for 2 år.

8. Valg af to revisorer
- Stephan og Kristin blev valgt
9. Eventuelt
- Bo inviterede til 70 års fødselsdagsreception i Sion Kirkes ovensal den 6. august
kl. 14.
- Knud foreslog, at man vender tilbage til systemet, hvor man har et fast nummer i
noderne.
- Mark orienterede om overvejelserne i korrådet om foresyngning, således at
man, når man er fyldt 65 år i udgangspunktet udtræder af koret. Hvis man ønsker
det, kan man anmode om en foresyngning og dermed blive genoptaget i koret for
et år, hvis Mark vurderer at niveauet er godt nok. Foresyngning sker for alle over
65 år, eller de som Mark beder om det.
- Mark afsluttede med at tage afsked nogle kormedlemmer og sige tak for
indsatsen til de som løser en række opgaver som hører med til korets drift.
- Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

