Referat af generalforsamling 2021 i Klassisk i Sorø
28. februar 2021 kl. 14.
Generalforsamlingen blev indledt af et dejligt musikalsk indslag: Fra Merethes musikstue sang Louise Pape 3
fine forårssange akkompagneret af Merethe Køhl Hansen.

Formand Klaus Gylling bød herefter velkommen til generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent
Kristine Christensen blev valgt med applaus.
2. Valg af referent
Britta Ø blev valgt med applaus.
3. Formandens beretning
Klaus Gylling læste sin beretning om et meget anderledes koncert-år 2020 op.
2020 var vores 50 års jubilæumsår.
Vi nåede en enkelt indendørs koncert med Det Fynske Kammerkor i Akademiets Festsal i marts, men efter
nedlukningen måtte alle sommerens koncerter afholdes udendørs med begrænset deltagerantal på 50.
Vores store jubilæumskoncert er udsat til 21. november 2021.
Trods de særlige udfordringer var der stor tilslutning til koncerterne, og takket være det og velvilje fra
sponsorerne, blev det alt i alt en meget vellykket sæson både musikalsk og økonomisk.
Beretningen kan læses i sin helhed på vores website.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabsoversigt 2019-2020 har været tilgængelig på hjemmesiden www.soroemusik.dk mere end 3 uger
før generalforsamlingen.
Malene gennemgik kort regnskabet med indtægter, udgifter og balance og passiver.
Vi opnåede alt i alt et overskud på 92.268 kr. i sæson 2020, og vi står godt rustet til en noget dyrere sæson
2021 med et budget på ca. 660.000 kr.
5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes uændret på 100 kr. for støttemedlemskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og alle suppleanter (jfr. § 6 i vedtægterne).
Klaus Gylling – genopstillede. Valgt
Britta Jeppsson – genopstillede. Valgt

Vakant bestyrelsespost: Kirsten Vad stillede op og blev valgt
Suppleanter på valg var:
Anette Lund – genopstillede.
Louise Pape – genopstillede.
Sanne Lessèl-Wigh – genopstillede.
Magnus Wenzel Most – genopstillede.
Alle blev valgt og rækkefølgen blev efterfølgende fastlagt som ovenfor.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at festivalen fremdeles benytter Beierholm, og det blev vedtaget.
9. Eventuelt
Klaus nævnte, at det er muligt at følge vores lokale musikere virtuelt, fx:
-

Ida og Magnus kan høres i forskellige klaverværker på YouTube
Merethe afholder sangeftermiddage – link til Zoom findes Kirkens hjemmeside og på Facebook
Forskellige sange med kirkekorets sangere kan findes på Facebook og YouTube

Kristine og Klaus takkede for et godt møde, og generalforsamlingen blev afsluttet.
Næste bestyrelsesmøde inkl. konstituering er tirsdag den 9. marts kl. 19.30 på Zoom.

Britta Ø. 28.02.2021

