
Generalforsamling Hillerød Rockkor  

Hillerød Rockkor holder Generalforsamlingen 

Mandag d.8.februar 2016kl.19.00 i Ingeniøren, Støberihallen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning ved Sue 
3. Fremlæggelse af regnskabet 2015 ved Benedikte 
4. Budget for 2016 
5. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen foreslår at repræsentanten til Kor72 fremover bliver et medlem fra Repertoire 
udvalget. Opgaven er indmelding af korets repertoire til Kor72 efter hver koncert, hvorefter 
Kor72 betaler KODA afgift for os. Desuden skal invitationer til koncerter, workshops mv. fra 
Kor72 videresendes til koret. Derudover kan der ansøges om støtte til afholdelse af workshops 
m.m.. Læs ellers om Kor72 her Repertoire udvalget afgør, hvem fra udvalget der bliver 
kontaktperson til Kor72. 

b. Venteliste. Bestyrelsen foreslår, at medlemmer, der holder pause en enkelt sæson, kan komme 
tilbage til koret uden at skulle via ventelisten, hvis de var aktive i de to forudgående sæsoner. 
Ved pause af mere end en sæson tilføjes medlemmet til ventelisten via Musikaftenskolen. 

c. Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, der arbejder med anskaffelse af en Roll-up. 
Udvalget skal indhente input fra medlemmerne i forhold til design, herunder logo og tekst. 
Medlemmerne præsenteres for det færdigt forslag, som anskaffes herefter. Roll-up opbevares 
med lydudstyret og anvendes som reklamesøjle ved korets optræden. Opgaven kan også 
varetages af PR-gruppen, hvis de ønsker den. 

d. Korets økonomi er god, og der er derfor mulighed for at finansiere (helt eller delvis) nye 
aktiviteter. Bestyrelsen ønsker at høre om der er ønske om og i givet fald få ideer til nye sådanne 
aktiviteter. 

6. Valg af bestyrelse: 

 Formand - Sue er villig til genvalg  

 Næstformand - Charlotte ønsker ikke genvalg  

 Kasserer – Benedikte ønsker ikke genvalg    
o Hans indstilles 

 Sekretær - Karen er villig til genvalg 

 Medlem – Sine er villig til genvalg 
7. Valg af revisor – Gordon er villig til genvalg 

8. Valg af diverse udvalg og andet. Se side 2 for 2015 medlemmer. 

Repræsentant til Kor72 -  Arrangementsudvalget 

Weekendudvalget Tøjudvalget 

PR udvalget og evt. Roll-up udvalg Nodeudvalget 

Kontakt KulturNat Lydmandsudvalget 

Webmaster Repertoireudvalg 

   
9. Evt. 

   

  Med venlig hilsen 

Bestyrelsen:  

Sue Bech, formand, Charlotte Evers, næstformand, Benedikte Hauge, kasserer, Karen Agnild, sekretær,  

Sine Topp, medlem 

 

http://www.kor72.dk/dk/forside/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemmer af diverse udvalg 2015 

 AR-udvalget (arrangements- udvalget) 
o Marianne 2.sopran 
o Anna 1.alt, ønsker ikke genvalg 
o Lene 
o Hans 
o Mikala 
o Vibeke 
o Charlotte 

 Weekendudvalget 
o Gordon 
o Bente – er villig til genvalg  
o Sine 

 Tøjudvalget 
o Lillian – er villig til genvalg 
o Dorte 
o Kristine 

 PR-udvalget 
o Gordon 
o Kim, bas 
o Lise 
o Anne-Marie 

 Repræsentant til Kor72 – Benedikte ønsker ikke genvalg 

 Kontakt til KulturNat – Henrik 

 Webmaster:  
o PH  
o Gordon 

 Repertoireudvalg:  
o Kristine,  
o Sine (bestyrelsen),  
o Lene, født medlem 
o Michael, født medlem 
o Elisabeth, ønsker genvalg 
o Vivian, ej medlem længere 
o Christina,  
o Marina, ej medlem længere 

 Nodeudvalget:  
o Hanne  
o Kristine 

 Lydmandsudvalget:  
o Torben,  
o Hans 

 


