Generalforsamling 2007 i Vokalgruppen X-tetten
Tidspunkt/sted :

3. januar kl. 18.30 hos Michala

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af referant og dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab 2006.
Repertoire.
Visitkort/brochure.
Nye sangere.
Andre tiltag/idéer.
Kontingentforhøjelse ?
Bestyrelsen

Evt.
1.
Ordstyrer: Lotte
Referent: Michala
2.
Formanden fremlagde årets arrangementer, desværre blev det ikke til så mange.
70-års fødselsdag i Gamborg Forsamlingshus
Middelfart Amatørteaters 25-års jubilæum
Julekoncerten i Middelfart Kirke
Så var der et par runde fødselsdage i koret, - Vi fejrede Lottes 40-års fødselsdag d. 10. juni og Karinas 30-års fødselsdag d. 30. september. Forrygende fester….!
Sommerfest blev det ikke til i 2006, men en meget hyggelig julefrokost hos Susan, hvor vi desværre savnede Lottes tilstedeværelse.
Efter lange drøftelser blev vi i koret enige om at Marianne skulle udmeldes af koret. – Det blev hun i marts.
Ingen nye ansigter i koret.
3.
Vi mangler desværre et referat samt regnskab fra 2006, derfor kunne det selvfølgelig ikke godkendes.
Lotte udtrykte, at hun er en anelse træt af at lave regnskab, men at hun gerne ville lave en statusopgørelse til generalforsamlingen.
Koret tilsluttede sig og der burde ikke være nogen problemer, hvis Middelfart Kommune henvender sig.
4.
Lone fremlagde den nyreviderede liste over X-tettens kannere/øvere samt nyt materiale til koret.
Vi fortsætter vores rytmiske stil, men som vi også talte om i 2005, så kunne det være sjovt at prøve nogle ”gamle danske” samt ”gode klassiske evergreens” som swinger !
Lone fremlagde også ideer til juleprogrammet 2007 – FANTASTISK 

5.
Så kom vi til ”the Neverending story”……… nye visitkort og brochure. – I det hele taget, hvordan vi promoverer os lidt
bedre.
Line foreslog for et stykke tid siden, at hun kunne fremstille visitkortene på hendes arbejde, - vi skulle komme med et
udkast.
Lone og Mick blev sat på opgaven til en mulig brochure, der fortæller om koret, repertoire mm.
6.
Lige pt. mangler vi en sopran/mezzo, - hvis ikke vi selv får ”snuset” os frem til egnede sangere, så bliver det muligvis et
opsalg i Melfar Posten.
Vi talte om, at vi i samme forbindelse kunne skrive lidt fyldigere om vores kor og at vi måske kunne få aflivet myten om,
at vi er et temmelig snerpet og tillukket etablissement……sådan er vi jo, men det behøver de jo ikke at vide, vel……..
 !!!
Lotte ville lave et udkast.
7.
Stævne med Jesper Holm d. 28/4 – alle var interesseret i at deltage og korkassen betaler.
Kordag med mandskoret Manhattan fra Kolding – enten d. 24/1 eller d. 7/2
Koncerter med JR’s bigband i forbindelse med opførelsen af Duke Ellingtons ”Sacred concert” – vi blev enige om, at hvis
hele koret gerne ville være med, at vi så øvede repertoiret om onsdagen. - Mick foreslog at onsdagen ikke kun skulle
bruges til ”Sacred concert” men at vi stadig havde tid til vores eget. – Alle var enige. – Er det kun enkelte fra koret der
vil deltage, må der findes en anden ugedag til øvning.
”Inspirator-damen”, som kunne hjælpe os med tekstudtryk, optræden mm.
Lone har aldrig fået fat på hende, men nu venter vi til efteråret.
Vocal Lines Nytårshæfte skal muligvis købes (Lone)
8.
Kontigentet er stadig fastsat til 60 kr. pr. medlem om måneden, men korkassen får åndedrætsbesvær, hvis vi ikke har
flere koncerter end f.eks. i 2006.
Gaver til fødselsdage mm. betales nu af medlemmerne selv……..der skulle jo gerne være råd til Lones dirigentpost !
9.
Mick / formand
Lotte / kasserer
Susan / kontaktperson + sekretær (indkaldelse til generalforsamling)
Maibrit / revisor
Karina / suppleant
10.
Ikke noget under eventuelt !
På gensyn i 2008

