GENERALFORSAMLING I ALLEGRO-KOR Foreningen D. 13/12 2021

DELTAGERE var 21 kormedlemmer og dirigent Jon Hollesen.
DAGSORDEN er ifølge vedtægterne.
1: Valg af dirigent
2: Godkendelse af dagsorden
3: Formandens beretning
4:Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Forslag fra bestyrelse og medlemmer
7: Valg af bestyrelse
8: Valg af revisor
9: Eventuelt

BESLUTNINGSREFERAT:
Ad.Pkt. 1: Til dirigent valgtes Finn Christensen
Ad.Pkt. 2: Indkaldelse og dagsorden blev godkendt
Ad.Pkt. 3: Formandens beretning blev gennemgået af Peter og godkendt.
(se vedlagte)

Herunder blev det fremlagt at vi i bestyrelsen har valgt at ændre
stavemåden på vores navn fra Allegrokoret til Allegro-koret, således at
det bliver i overensstemmelse med hjemmesidens stavemåde.
Jon gav herefter en status for koret. Med udgangspunkt i vores billede
fra De Gamles By var Jon glad for der hvor vi nu er: ordentlig koropstilling,
mappen i højre hånd, glade smil og klar til koncert. Han var glad for det
sociale liv, vores arbejde med at blive bedre, arbejdet med musescore, og
det at vi øver 2 gange om ugen. Til Januar skal vi i gang med repertoire til
fødselsdagskoncert med nogle gamle og nye noder også noder, der
kræver akkompagnement. Der var ønske fra koret om større
musikstykker. Jon gjorde opmærksom på, at sværhedsgraden så oftest vil
stige meget. Jon er klar til at arbejde på at koret bliver endnu bedre i det
nye år

Ad.Pkt. 4: Det reviderede regnskab for 2020 or 2021 blev gennemgået af
Anni og godkendt. Anni udtrykte dog ønske om en billigere
bankordning hvis nogen kender en sådan.
Ad.Pkt. 5: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
Dvs. 100 kr. pr. medlem pr. sæson, sv.t. 200 kr. årligt
Ad.Pkt. 6: ingen indkomne forslag.
Ad.Pkt. 7: Det er i år Birgit Gudbjerg der er på valg og blev genvalgt.
Ad.Pkt. 8: Intet under eventuelt.

Referat d. 16/12 2021 Birgit Gudbjerg.

