
GENERALFORSAMLIG	  I	  FORENINGEN	  SAGNKOMPAGNIET	  
ONSDAG	  DEN	  23.9.2015	  

	  
	  
	  

REFERAT	  
	  
	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent.	  
Kirsten	  blev	  valgt	  som	  ordstyrer,	  Randi	  som	  referent.	  
	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  
Beretningen	  er	  udsendt	  skriftligt	  sammen	  med	  indkaldelsen	  til	  
generalforsamlingen.	  Boye	  gennemgik	  beretningen	  som	  blev	  godkendt.	  
	  

3. Aflæggelse	  af	  regnskab	  
Marianne	  gennemgik	  regnskabet	  som	  blev	  godkendt.	  	  Marianne	  informerer	  om	  at	  
vi	  betaler	  til	  ROF	  for	  at	  synge	  i	  koret	  og	  at	  vi	  samtidig	  har	  korets	  egen	  kasse	  som	  
dækker	  Lisas	  løn	  for	  korlørdag	  f.eks.	  	  Der	  er	  søgt	  penge	  i	  DOF	  som	  har	  bevilget	  
5.000	  kr.,	  så	  musikerne	  til	  julekoncerten	  er	  i	  hus.	  Pga.	  det	  store	  antal	  
kormedlemmer,	  vil	  der	  være	  penge	  til	  en	  pianist,	  nedsættelse	  af	  kontingent	  el.lign.	  
Koret	  er	  interesseret	  i	  en	  pianist	  til	  at	  afløse	  Lisa,	  men	  enige	  om	  at	  det	  er	  Lisas	  
beslutning.	  Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  sagen.	  
	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Det	  besluttes	  at	  der	  ikke	  skal	  betales	  kontingent	  til	  korkassen	  i	  denne	  sæson.	  
	  

5. Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleant	  
Nuværende:	  
Jannie	  Jensen	  (på	  valg)	  
Marianne	  Agentoft	  (på	  valg)	  
Kirsten	  Schroeder	  (på	  valg)	  
Randi	  Scharling	  (oversidder)	  
Boye	  Jensen	  (oversidder)	  
Jannie	  ønskede	  at	  afgive	  en	  plads	  til	  et	  nyt	  medlem	  da	  hun	  har	  været	  med	  i	  mange	  
år.	  Samtidig	  ønsker	  bestyrelsen	  et	  mere	  Facebook-‐kyndigt	  medlem	  i	  bestyrelsen,	  
da	  vi	  ønsker	  at	  gå	  viral.	  Da	  ingen	  ønskede	  at	  overtage	  hendes	  post,	  var	  hun	  villig	  
til	  genvalg.	  Jannie	  blev	  valgt.	  
Marianne	  ønskede	  genvalg	  og	  blev	  valgt.	  
Kirsten	  ønskede	  genvalg	  og	  blev	  valgt	  
Jesper	  Andersen	  ønsker	  ikke	  at	  blive	  valgt	  til	  bestyrelsen,	  men	  ønsker	  at	  støtte	  
denne	  i	  arbejdet	  med	  Facebook.	  
Morten	  Hylleberg	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  
	  

6. Valg	  af	  revisor	  og	  revisor	  suppleant	  
Karin	  Lund	  er	  revisor	  og	  Birgit	  Snetoft	  er	  revisorsuppleant.	  
Både	  Karin	  og	  Birgit	  blev	  genvalgt.	  



	  
7. Hvordan	  trives	  vi	  i	  koret?	  

Det	  er	  observeret,	  at	  nogle	  tjekker	  deres	  mobiltlf.	  for	  sms	  osv.	  under	  indøvning	  af	  
sange.	  Det	  forstyrrer,	  så	  alle	  opfordres	  	  til	  at	  lade	  den	  ligge,	  	  med	  mindre	  den	  
bruges	  til	  at	  optage	  på.	  Det	  foreslås	  at	  man	  kan	  bruge	  ”pauserne”	  til	  at	  indøve	  
teksten.	  	  	  
Tenorerne	  ville	  ønske	  at	  indøvningen	  en	  gang	  imellem	  startede	  med	  deres	  stemme	  
og	  ikke	  sopranernes.	  
Ingelise,	  som	  er	  ny	  alt,	  gav	  udtryk	  for,	  at	  hun	  er	  blevet	  rigtig	  godt	  modtaget.	  Dog	  
syntes	  hun	  at	  vi	  kan	  blive	  bedre	  til	  at	  snakke	  med	  de	  nye,	  som	  let	  for	  følelsen	  af	  at	  
være	  alene.	  Dette	  tages	  til	  efterretning.	  	  
Sværhedsgraden	  er	  skruet	  op.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  vi	  er	  blevet	  dygtige.	  
Sangene	  giver	  os	  udfordringer,	  er	  ikke	  atid	  helt	  nemme	  at	  synge,	  men	  der	  er	  stor	  
tilfredshed	  i	  koret	  med	  udfordringerne.	  
Lisa	  er	  god	  til	  at	  finde	  repertoire	  til	  os,	  dog	  efterlyser	  nogle,	  at	  vi	  også	  synger	  på	  
dansk.	  
Arne	  siger	  tak	  for	  den	  varme	  modtagelse	  han	  har	  fået	  efter	  sit	  fravær	  i	  koret.	  Han	  
var	  både	  til	  julekoncerten	  i	  Borup	  Kirke	  og	  forårskoncerten,	  og	  det	  lød	  fantastisk	  –	  
vi	  synger	  rent.	  
Stor	  tak	  til	  Lisa	  for	  hendes	  entusiasme	  for	  os.	  Det	  er	  en	  sand	  fornøjelse.	  
	  

8. Eventuelt	  
Lisa	  har	  meldt	  ud,	  at	  der	  foregår	  stemmetræning	  på	  skolen	  lørdag	  den	  31.10.2015	  
for	  alle	  grupper.	  Boye	  ”doodler”	  og	  træffer	  herefter	  en	  beslutning	  om	  i	  hvilke	  
tidspunkt	  hver	  gruppe	  skal	  møde	  ind.	  Stemmetræningen	  er	  gratis.	  

	  
	  
	  
Referent	  
Randi	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  


