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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og suppleant  

Nuværende: 

Jannie Jensen (på valg) 

Marianne Agentoft (på valg) 

Boye Jensen (oversidder) 

Jesper Brøgger Andersen (udtrådt) 

Morten Hylleberg (oversidder) 

Vi skal altså vælge 3 bestyrelsesmedlemmer 

Og 1 suppleant 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

Karin Lund er revisor 

Birgit Snetoft er revisorsuppleant 

8. Hvordan trives vi i koret? 

9. Eventuelt 

 

 

Generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne planlagt til afholdelse den 27. 

september. Men af praktiske grunde og med korets billigelse afholdes generalforsamlingen den 

12. oktober, hvor der var en ledig onsdag uden korundervisning. 

Bestyrelsens Beretningen for sæsonen 2016-17 
Sæsonen begyndte med første øveaften den 17. august. Tidligt at begynde at tænke på 

julerepertoire. Men vi startede med det mindre julede og lod jule-intensiteten stige gradvist 

henover efteråret. Den 20. november holdt vi korweekend på Himmelev gymnasium. 



SANGkompagniet 

Julekoncerten fandt sted den 9. december i skt. Laurentii Kirke. Som helhed en god og hyggelig 

oplevelse med god julestemning.  Musikledsagelsen bestod af Henrik West på bas og Nils Raae på 

klaver. Som sædvanlig var der meget kort øvetid sammen med orkestret. Men alt klappede fint til 

koncerten – også publikum.  

Første øveaften efter jul var den 11. januar. Vi har i flere år holdt to vinterferieuger.  Korlørdag den 

22. april – tæt på koncerten - så den kunne bruges til finpudsning og til at styrke 

nodeuafhængigheden.  

Forårskoncerten den 3. maj var som sædvanlig  ROF debatarrangement. Igen i år var der vægt på 

debatten, der denne gang handlede om ”Den Gode Smag” i musikken. Hvem definerer den og 

hvem er smagsdommerne i forskellige dele af musiklivet? Deltagerne var aftenens musikere, Nils 

Raae, Henrik West og Jacob Weber, der sammen med Lisa, fik belyst emnet ud fra de vidt 

forskellige, musikmiljøer de færdes i.  

Den efterfølgende koncert var også på alle måder vellykket. 

Vi sluttede sæsonen af med grill og sommerfest hos Boye. For sidste gang i Ringstedgade 65, som 

Boye nu har fraflyttet. Spændende, hvad der så skal ske. 

Sæsonen fik en uventet, og trist afslutning da vi tog afsked med Per Petersen ved at synge til hans 

begravelse den 6. juni.  

Korets almindelige tilstand 
 

Vi kan se tilbage på endnu en sæson med mange dejlige timer med sang og musik.  

Igen i år kan vi sige velkommen til flere nye medlemmer i koret. Vi ved, det kan være vældigt 

udfordrende at starte som ny, med mange nye mennesker at tagestilling til og, ikke mindst, alle de 

nye sange, der skal læres. Vi synes I har kæmpet godt og håber, I vil komme til at finde Jer godt 

tilpas i koret.   

Vi arbejder stadig og stædigt målbevidst på at blive mindre afhængige af noderne til koncerterne. 

Ved de seneste koncerter har der også været markant mindre nodelæsning og mere 

dirigentopmærksomhed. Det har gjort musikken bedre og udtrykket mere levende. Mere af det! 

Flere kormedlemmer går til privat stemmetræning ved siden koret. 

Desuden er der stadig liv i et af de småensembler, der startede som workshops sidste år.  

Endelig er der fra tid til anden froskellige ad hoc tilbud om forskellige sang aktiviteter for korets 

medlemmer. 

Lisa har været vores entusiastiske og utrættelige korleder i hele sæsonen. Tak for endnu en 

spændende og givende sæson 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 




