Generalforsamling i X-tetten den 5. Januar 2011
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer og referent
Gennemgang af referat 2010
Formandens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Godkendelse af budget
Indkomne forslag
a. Lone – repertoire 2011
b. Anni – Interesse for ”Sacred concert”?
c. Mick – Flere arrangementer eller forhøjelse af kontingent
d. Mick – Syng med de store marts 2011
e. Elisabeth – Forårs- eller sommerfest
f. Lotte – vedtægtsændring – fjern punkt om budget
7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant
8. Eventuelt

Ad 1 – valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth
Referent: Lotte

Ad 2 – Gennemgang af referat 2010
Visitkort – de udsendes til dem der kan printe på job, så sniger vi lidt ud
den vej.

Ad 3 – Formandens beretning
Det har igen været et sløvt koncertår med et betalingsarrangement på Gl.
Avernæs – et godt arrangement.
Ellers sang vi til Micks bryllup, julekoncerter den 7. og 15. December.
Beretningen blev godkendt.

Ad 4 – Godkendelse af revideret regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Ad 5 – indkomne forslag.
a) Lone – Repertoire
Vi gennemgik repertoiret og ryddede op i sangene. Se bilag.
b) Anni – interesse for ”Sacred Concert”
Er der interesse i at bruge tid på det, hvis der ikke er penge i det?
Lone finder ud af om der er penge i det – hvis ikke, er det ikke sikkert
vi vil deltage. Frants vender tilbage i denne måned, så afklarer vi det.
Det skønnes at det er et mindre arbejde denne gang, fordi mange af
os kan vores stemmer.
Vi kan evt. øve andre sange ved siden af. Vi vil rigtig gerne, men der
skal være penge i det. (2500-3000 kr.)
c) Mick – flere arrangementer eller forhøj kontingentet.
Betalte julearrangementer er en mulighed. Kirker og Hindsgavl Slot.
Lotte kontakter Hindsgavl Slot. Evt. andre steder?
Maibrit – Humlemagasinet i Harndrup.
Line – julestue med lærere i Vejle – Haraldskær?
Line – hæv kontingentet med 5 kr. som en både/og. Ændres pr. 1.
Februar.
Lotte – vi skal ikke arrangere for meget – jeg vil ikke ud og synge 4
julearrangementer ud over julekoncerten.
Vi har / skal have et godt julerepertoire – måske skal det skrives ned
og behandles på lige fod med øvrigt repertoire.
Pris for julearrangement: 20 min. 2500, 2 * 20 min. 4000 +
transport udenfor Middelfart Kommune. (Over 20 km fra Middelfart.
Statens takst: 3,54 kr.)
Der blev boblet ideer til hvem vi kunne kontakte.
KONKLUSION: Vi hæver kontingentet pr. 1. februar.
Dem, der har ideer, kan kontakte de steder, der kunne have brug for
os, for at forhøre os.
Til dette laver Michala en flyer/folder til at give, med priser i.
Lotte læser review.
d) Mick – syng med de store marts 2011
Stævne med Jens Johansen og Lis Sørensen. Dato 25.-27. Marts i
Horsens.
Århus Vokalfestival 5.-8. Maj. Med Bobby McFerrin.
Stævner er for egen regning.
Mick holder øje og siger til når deadline nærmer sig.
e) Elisabeth – forårs- eller sommerfest! Inkl. RØDVIN!
Forslag:
forårsfest fredag den 1. april
sommerfest fredag den 1. Juli.

Giver datoerne problemer, må vi snakke om det.
Sommerfest er for egen regning.
f) Anni – referater lægges på hjemmesiden til medlemslogin – vedtaget.
g) Lotte – budgetpunkt fjernes i vedtægterne. Vedtaget.
Ad 7 - valg af bestyrelse
Alle modtager genvalg og fortsætter – dvs.:
Lone – dirigent
Lotte – Kasserer
Michala – Formand
Elisabeth – Revisor
Ad 8 – eventuelt
Lokaler – Lone har ikke hørt mere. Vi ønsker at blive i lokalet.

