Generalforsamling 6. januar 2010 hos Michala
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lotte
Referent: Mick
2. Formandens beretning
Jan. 09 / Elisabeth optages
Feb.09 / Hjemmesiden X-tetten.dk er under opførelse
Maj 09 / Aftenskole-koncert i Strib forsamlingshus
Juni 09 / Sommerfest hos formanden
Sep.09 / Tina optages
Nov.09 / Koncert på Kulturøen
Nov.09 / Korstævne i Odense med Jesper Holm
Dec.09 / Julekoncert i Middelfart Kirke
Michala fremlagde årets aktiviteter og kunne fastslå, at det havde været lidt sløvt på koncertsiden.
Til gengæld var 2 nye korsangere, det store plus for 2009.
Formandens beretning blev godkendt
3. Godkendelse af revideret regnskab
En sygdomsramt Lotte havde ikke fået gjort regnskabet færdigt.
Da der ikke havde været mange koncert-indtægter i det forgangne år, var budgettet lidt stramt, dog balancerede det
fornuftigt.
Pga. for få indtægter, har Lones ”hvide løn” tæret godt på kassebeholdningen. Det blev derfor besluttet at kontingentet hæves fra 65 kr. til 80 kr. om måneden.
Lotte pointerede, at det var vigtigt, at vi alle får tilmeldt den månedlige kontingentbetaling via netbanken.
4. Godkendelse af budget
Dette punkt på dagsordenen blev foreslået fjernet af Lotte, da X-tetten ikke har et decideret budget. Regnskabet er
nok.
5. Indkomne forslag
Repertoire 2010
Lones forslag til repertoire 2010 blev gennemgået.
Lone har skrevet til Jesper Holm. Hun følger op på den snak, hun havde med ham til stævnet i november, ang. mulige
numre til X-tetten.
Vi gennemgik repertoiret og der var bred enighed om det der skal arbejdes med i 2010.
Ønske om lønforhøjelse til dirigenten
Lone fremlagde et ønske om lønforhøjelse.
Hun foreslog 200 kr. for en aften og det betyder en kontingentforhøjelse på 15 kr. om måneden.
Det betyder, at vi fra d. 1.feb. 2010 betaler 80 kr. om måneden.
Selvom vi holder fri i juli, så blev det enstemmigt vedtaget, at vi også betaler kontingent i denne sommermåned.
Planer for 2010 og mål
Flere i koret syntes, at samarbejde med andre kunne være sjovt, bl.a. ManHattan fra Kolding og JR’s Big Band.
Lone synes, at med 2 forholdsvise nye sangere, at vi har brug for at få øvet repertoiret ordentligt igennem, til forhåbentlig flere koncerter i det nye år.
Anni har kontakt med mange kirker. Vi er interesseret i en afslutnings-sommerkoncert. Kan Anni skaffe et koncert-sted
til koret?

Hjemmeside + visitkort
Michala fremlagde og viste hjemmesiden, som den ser ud nu. Der er kommet flere elementer på
x-tetten.dk, bl.a. er formanden i gang med det STORE arbejde, at scanne de mere eller mindre uheldige sider ind, fra
den fantastiske scrapbog. Hun sorterer med grov hånd, og lover koret, at de mest ”pinlige” sider IKKE bliver vist på
hjemmesiden.
Michala og kæresten tager sig af ændringer af hjemmesiden, og modtager MEGET gerne inputs fra resten af koret.
Det famøse visitkort, som snart har været længe undervejs, bliver forhåbentlig snart en realitet. Michala laver et udkast, som følger hjemmesiden i design og farver.
Forslag til vedtægtsændringer
Lotte foreslog følgende ændringer til X-tettens vedtægter:

Medlemskab

§2

Følgende rettelser er vedtaget:

Stk. 6.

Der betales et kontingent på p.t. 80 kr. om måneden.
Kontingentet betales forud via overførsel til X-tettens konto. Kontingentet kan reguleres løbende, hvis
der er enighed om det blandt vokalgruppens medlemmer, eller det kan ændres ved stemmeflertal på
generalforsamlingen.
Kontingent-stigningen træder i kraft fra d. 1. feb. 2010

Der laves et nyt stykke vedr. restance under pgf 2, stk. 7:
Stk. 7.

Hvis et medlem kommer i restance med mere end 3 måneders kontingent, kan medlemskabet ophøre.

Der laves et nyt stykke vedr. orlov under pgf 2, stk. 8:
Stk. 8.

Et medlem kan søge om orlov med betalingsfri i tilfælde af barsel, sygdom eller andet. Inden orloven påbegyndes, skal orloven godkendes af formand og dirigent, og orlovsperiodens start/sluttidspunkt aftales.

Der laves et nyt stykke vedr. fravær under pgf. 2, stk. 9:
Stk. 9.

Dirigenten og formanden har ret til at ekskludere medlemmer, pga. samarbejdsvanskeligheder eller
fremmøde under 80 %.

6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant
Følgende blev valgt:
Formand: Michala
Revisor: Elisabeth
Kasserer: Lotte
Kontakt til kommunen: Susan
7. Eventuelt
Lone foreslog, at vi fik samlet vores referater fra generalforsamlingerne.
Mick prøver at holde styr på referaterne elektronisk.

På gensyn i 2011/Michala

Regnskab for X-tetten 2009
Beholdninger mv. pr. 31.12.2009:
Indestående på konto i Sydbank
Kontantbeholdning
Tilgodehavende kontingent
I alt
Indtægter 2009:
Kontingent
Koncertindtægter
I alt
Udgifter 2009:
Kor72 kontingent
Korstævne 7 pers.
DanMus julenoder
Kontordrift
Lone – løn mv.
I alt
Årets resultat:
Årets indtægter:
Årets udgifter:
Resultat for 2009:

640,56 kr.
239,00 kr.
65,00 kr.
________
944,56 kr.

6.370 kr.
500 kr.
_______
6.870 kr.

400,00 kr.
875,00 kr.
405,00 kr.
633,25 kr.
8.610,00 kr.
_______
10.823,25 kr.

(Se bilag 1)
(Se bilag 2)

(Se bilag 3)

6.870 kr.
10.823,25 kr.
____________
-3.953,25 kr.

Bilag 1:
Kontingent er beregnet således:
8 medlemmer har betalt 715 kr. (11 måneders kontingent)
1 medlem har betalt 260 kr. (4 måneders kontingent)
1 medlem har betalt 390 kr. (6 måneders kontingent)
I alt 6.370 kr.
Bilag 2:
Koncertindtægter er specificeret:
Koncert på Bibliotek
I alt
Bilag 3:
Kontor:
One.com (hjemmeside)
Ringbind
Billeder scrapbog
I alt

500 kr.
_______
500 kr.

476,25 kr.
120,00 kr.
37,00 kr.
______
633,25 kr.

