Generalforsamling 2012 – Vokalgruppen X-tetten.
Dato: 15. Februar 2012 kl. 18.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
a. Ændringer til vedtægter vedr. Kontingent og familierabat
b. Repertoire /Lone
c. Dirigenten – behov for inspiration /Lone
d. Skal vi være flere end 10?/Lone
e. Fremmøderegistrering
f. Forslag vedrørende hjemmeside /Anni
g. Nyt om hjemmesiden /Mick
h. Visioner/Drømme for X-tetten
i. Fastlæggelse af dato for sommerfest
5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant
6. Eventuelt.
Ad 1 – Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer – Elisabeth
Referent – Lotte
Ad 2 – Formandens beretning.
Mick





kunne berette om et travlt år på koncertsiden med:
Koncert hos Sct. Georgs-gilderne den 10. maj
Forårskoncert den 26. Maj
Slotskoncert på Hindsgavl den 30. august
Adventskoncert den 27. november

Vi var ikke til julekoncert pga. dirigentens ferie i december.
Der var også deltagelse af en del af koret på Queen-workshop den 8.
oktober.
Ad 3 – Godkendelse af revideret regnskab.
Som en følge af den megen koncertaktivitet har det været et godt år, og
der er overskud i kassen. Uden koncertindtægter ville det gå nogenlunde op
med Lones løn og vores kontingent, og vi kan konstatere, at det er
koncerterne der giver ”smør på brødet” og råd til lidt sjov.

Regnskabet renskrives, underskrives og afleveres til Mick, som har en
mappe med vores papirer.
Regnskab vedhæftes som bilag 1.
Ad 4 – Indkomne foreslag.
A: Rettelser til vedtægter.
Vi tilretter vedtægterne, så vores kontingent er 85 kr. ifølge vedtægterne –
det blev glemt sidste år. Desuden skal vi have indføjet familierabat (50%)
når familie hyrer X-tetten.
B: Repertoire – blev gennemgået og rettet til. Se bilag 2.
C: Inspiration til dirigent.
Lone synes nogen gange det er hårdt at blive ved at finde gejsten. Følgende
forslag kom op:





Dirigentstævne (der er dog ikke nogen på programmet i år)
Aflastning til dirigenten – opvarmning gå på skift?
”Låne” Per engang imellem.
Stemmeafspænding v. Anni.

Konkret blev det aftalt, at Elisabeth laver opvarmning næste gang.
D: Skal vi være flere end 10?
Der var en længere diskussion om dette forslag, som bunder i at der ofte
meldes afbud sent. Vi sluttede dog med at beslutte at vi ikke pt. vil have
flere medlemmer end 10.
E: Fremmødeliste.
Lone har besluttet sig for at lave en fremmødeliste. Denne kan hun bl.a.
også bruge til at registrere, når nogen af os i god tid melder afbud til en
fremtidig øvegang.
F: Forslag til hjemmeside.
Anni foreslår, at vi lægger vores flyers på hjemmesiden i pdf-format, så
interesserede kan printe dem. Der var også snak om visitkortene, men de
er vanskelige at udskrive pænt, så det blev besluttet at Mick udskriver dem,
mod at vi betaler et tilskud til farvepatroner fra X-tettens kasse.
Det blev også besluttet at lave et fast punkt på dagsordenen som vedrører
hjemmesiden.
Der var en længere debat om hvad vi skal gøre ift. ledige pladser i koret.
Det blev besluttet at vi laver en fane på hjemmesiden med overskriften
”Ledige pladser i X-tetten” (eller lign.), hvor vi pt. vil skrive ”Der er for
øjeblikket ingen ledige pladser i koret” eller lignende.

En længere diskussion i, om det skulle være muligt for evt. interesserede at
skrive sig på en venteliste via en gæstebogsfunktion mundede ud i, at vi
IKKE ønsker besværet med at vedligeholde en venteliste til ledige pladser.
Til gengæld kunne en gæstebog være fin til at få tilfredse kunder til at
skrive rosende ord om vores rasende gode performance. Mick kikker på om
det er nemt at implementere en gæstebogsfunktion.
G: Nyt om hjemmesiden
Mick varsler ny foto-session til foråret. Vi skal have nye billeder på
hjemmesiden, for Tina er ”klistret” ind 
H: Visioner og drømme.
Blev til dels behandlet under punktet med antal medlemmer. Derudover
snakkede vi om at afholde en rytmisk dag med Jesper Holm eller Marlene
Rigtrup. Lone kontakter Jesper for at få et uforpligtende tilbud.
Anni tjekker, om vi kan få tilskud fra Kor 72.
Den rytmiske dag vil falde på en lørdag eller søndag i løbet af foråret.
I: Sommerfest
Datoen 20. April 2012 er foreslået. Alle tjekker datoer.
Ad 5 – valg til bestyrelsen:
Følgende er valgt til bestyrelsen:
Formand/Sekretær:
Kasserer:
Revisor:
Dirigent:
Suppleant:
Kontakt til kommunen:

Mick
Lotte
Elisabeth
Lone
Karina
Susan

Ad 6 – eventuelt:
Koncert 25/3 – Asbjørn fylder år. Det er på Strib efterskole, søndag
eftermiddag.
Annis optager spiser meget batteri. Der var stemning for at koret gerne
sponserer batterier til hendes optager, så hun fortsat gider optage vores
vellyd. (og også alt det andet).

Efter dette blev generalforsamlingen i god ro og orden ophævet.

/Liselotte Hausgaard, referent.

