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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

- Forslag om at starte sæsonen lidt senere 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og suppleant  

Nuværende: 

Jannie Jensen (oversidder) 

Marianne Agentoft (oversidder) 

Boye Jensen (på valg) 

Randi Scharling (på valg) 

Morten Hylleberg (indtrådt som suppleant for Kirsten Schroeder, På valg) 

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 2015-16 
Sæsonen begyndte med første øveaften den 19. august. Tidligt at begynde at tænke på 

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

henover efteråret. Korweekenden faldt på den 21. november. Fordi vi er så mange i koret har ROF 

overskud på os. Det blev udmøntet som en ekstra øvelørdag med separate stemmegrupper den 

31. oktober. Det gav et godt ryk og mulighed for at gå i dybden med udfordrende passager for den 

enkelte stemmegruppe. 



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 Søren Baun 

på klaver. Fremragende musikere, men den korte øvetid sammen gjorde, at der ind imellem 

fordredes nogen omstillingsparathed både fra korets og orkestrets side under selve koncerten.  

Første øveaften efter jul var den 13. januar. Vi har i flere år holdt to vinterferieuger. Det var i år 

indskrænket til en enkelt (Uge 8, hvor skolen er lukket)Så kommer vi heller ikke helt ud af træning 

med syngningen. Korlørdag den 30. april – tæt på koncerten - så den kunne bruges til finpudsning 

og til at styrke nodeuafhængigheden. Forårskoncerten den 11. maj var som sædvanlig en ROF 

debatarrangement. Men i år var der fra ROF’s side lagt vægt på at debat-elementet skulle styrkes.  

Dette blev – meget vellykket – løst ved at aftenens musikere, Søren Baun, Henrik West og Jacob 

Weber trådte ind som debattører sammen med Lisa om emnet: Magt og hierarkier indenfor 

musikken. Vi fik en oplagt debat og et spændende indblik i nogle af forholdene i de, vidt 

forskellige, musikmiljøer vore tre musikere færdes i. Den efterfølgende koncert var også på alle 

måder vellykket. 

Vi sluttede sæsonen af med grill og sommerfest hos Boye. 

I denne sæson er korstarten rykket helt frem til den 17. august. Mange holder stadig ferie på det 

tidspunkt, hvilket også har kunnet ses på fremmødet de første gange. Det kunne godt være at vi 

skulle prøve at rykke sæsonstarten tættere på 1. september igen, og så starte med fuld damp. 

 

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 har der i foråret og 

her i efteråret har Lisa udbudt et par intensive weekendworkshops for små ensembler (1-3 på hver 

stemme) Der er lagt vægt både på fysisk træning af sangerkroppen og på den flerstemmige sang. 

Der er også et par 3 timers kurser med yoga for stemmen.  

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

spændende og givende sæson 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 



Regnskab for Sangkompagniet 2015-16
for perioden 1.8.2015 til 31.7.2016

Indtægter

Medlemsindbetaling 0,00

Julekoncert, entre 4920,00

Overskud salg forårskoncert -16,50

Overskud øl-salg, korlørdag 453,00

Indtægter i alt 5356,50

Udgifter

Honorar 3000,00

Kontingent til Kor-72 2460,00

Leje Laurentii Kirke 1400,00

Gaver 550,00

Netbankgebyr 100,00

Udgifter i alt 7510,00

Årets resultat -2153,50

Beholdning pr. 31.7. 2015
Bank 644,08

Kassebeholdning 3793,50

I alt 4437,58

Beholdning pr. 31.7. 2016
Bank 1214,08

Kassebeholdning 1070,00

I alt 2284,08

Kasserer Revisor

Marianne Agentoft Karin Lund


