Referat af ekstraordinær generalforsamling i Egebæksvangkoret,
22. oktober 2018 kl. 18.15
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.
Ad 1
Ad 2

Valg af dirigent og referent
Formandens korte status over korets virke og hjemsted samt bemærkninger til
revideret vedtægt.
Bestyrelsens forslag til revideret vedtægt til vedtagelse.
Følgende ændringer ønskes indføjet. Se de gule indstregninger i det vedlagte
vedtægtsforslag:
§ 6 Korets bank har bedt om en tilføjelse og præcisering i vedtægterne.
§7 Regnskab og budget skal udsendes før ordinær generalforsamling.
§10 Bestyrelsen bemyndiger en kasserer udenfor bestyrelsen til at varetage
korets regnskab. Nogle praktiske præciseringer er tilføjet omkring valg.
§ 11 Bestyrelsens medlemmer er i almindelighed uden ansvar for korets
økonomi.
§ 16 Behandling af personlige oplysninger i henhold til GDPR forordningen.
Valg af 2 nye medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af medlemmer med 2, så den fortsatte
bestyrelse er på 6 medlemmer.
Der er kommet forhåndstilsagn fra
Ida Slot Bonnevie (sopran) og
Oluf Emborg (tenor)
Yderligere forslag er velkomne.
Den ny bestyrelse vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 5.
november 2018.
Eventuelt
Ole Bastue blev valgt til referent og dirigent
Koret tæller i dag 34 medlemmer og der fornemmes en meget god stemning og
et godt socialt sammenhold.
En fornyet aftale med kirken bevirker, at vi har lov til at benytte lokalet i
Sognehuset til korøvelser mandag aften, men vi modtager ingen økonomisk
støtte derudover. Vi er på vej til at lave en aftale med Mørdrup Kirke om
øvelser og koncerter, da vi har en fornemmelse at, at vi der kan opnå nogle
bedre samarbejdsbetingelser.
Der ønskes indføjet nogle ændringer i vedtægterne, betinget af:
- Banken kræver indført ændringer om tegningsrettigheder
- Accept af muligheden af at tilknytte en kasserer udenfor bestyrelsens rækker
- Bestyrelsen har intet ansvar for lovlige økonomiske transaktioner
- Personlige oplysninger i form af navn, adresse mv. må gemmes efter accept af
de pågældende medlemmer
Kommentarer
Lone Grinder: Hvorfor afbryde forbindelsen til Egebæksvang Kirke. Har man
talt med menighedsråd og præst?
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Eiliv: Der er forsøgt at lave en aftale med menighedsrådet og kirkens daglige
leder,. Det er som om, kirken har afskrevet koret som kirkekor.
Flemming: Musikudvalget (i menighedsrådet) har fået kompetencen til at lave
aftalerne.
Margrethe: Kirkegårdslederen er blevet udnævnt til daglig leder og har afvist
samarbejdet.
Ad 3

Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4

Ida Slot Bonnevie (sopran) og Oluf Emborg (tenor) blev valgt ind i bestyrelsen
med akklamation.
Det er aftalt, at bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende
bestyrelsesmøde d. 5. november 2018.

Ad 5

Eventuelt
Ida opfordrer til, at man pr. e-mail ikke svarer alle kormedlemmer, hvis svaret
kun vedrører nogle få personer. Dette for at begrænse mængden af mails.
Ole Josephsen: Organisten ved Mørdrup Kirke stopper den 1. februar 2019.
Albert Lang: Nyt navn til koret kunne være: Mørdrupkoret. Svar herpå: Vi har
ikke endelige aftaler på plads nu, så det er ikke relevant at ændre navnet på
nuværende tidspunkt.
Lone Grinder: Vi må lige finde korets ståsted først.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 18.35
Ref.: Ole
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