
Generalforsamling 4 oktober 2017 i foreningen Sangkompagniet. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
Morten er ordstyrer og Jannie referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 
Boye læste beretningen op og den blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Morten aflagde regnskab da Marianne var forhindret i at komme og regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen vurderer at der ikke er behov for kontingent. Hvis vi mangler penge indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling som afholdes i en pause. 

 

Det fremgår ingen steder at vi er en forening. Det skal stå på hjemmesiden og der skal også stå 

at man kan blive opkrævet et kontingent på op til 200 kr. Det er vigtigt i forhold til nye sangere. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 
Nuværende bestyrelse: 

Jannie Jensen (på valg) modtog genvalg. 

Marianne Agentoft (på valg) modtog genvalg. 

Boye Jensen (oversidder). 

Morten Hylleberg (oversidder). 

Tine Munk blev valgt til bestyrelsen. 

Lars Ødum blev valgt som suppleant. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Karin Lund modtog genvalg som revisor. 

Birgit Snetoft fortsætter som revisorsuppleant. 

 

8. Hvordan trives vi i koret? 
Jannie lagde ud med at fortælle at Lisa havde bedt hende om at sige at der er for dårligt 

fremmøde og tilbagemeldinger med afbud, når man var forhindret i at komme. At det var vigtigt 

vi forstår at Sangkompagniet er et øvet kor, så derfor er det nødvendigt at øve sig, hvis man er 

ny eller har svært ved at følge med. 

 

Det førte til en længere snak om det at øve. Nogle havde ikke tid. Andre nævnte at man er nødt 

til at øve så man ikke trækker sin stemmegruppe ned. Der blev talt om manglende fokus og 

efterlyst større effektivitet når vi øver. Der var forslag om at alle stemmer optages og lægges ud 

som Marianne gør for alterne og Lone gør for sopranerne. Det er især vigtigt at øve op til 

koncerterne. Når man er til kor er det vigtigt at slå ørerne ud og være tilstede, blev der sagt.  



Lisa bør selv udtrykke sine ambitioner. Generalforsamlingen er det rette sted at diskutere vore 

egne ambitioner når Lisa samtidig udtrykker sig i koret. 

 

Vi har selv lagt op til at Lisa skal ”presse” os lidt. Det er fint med udfordringer. Det er Lisa der 

bestemmer hvad vi skal synge og hvad der passer til vores niveau. Der var ønsker om at synge 

danske sange f.eks. i Jens Johansens arrangement. 

 

Stemningen i koret er fin. Der er masser af positiv energi i koret. Det kan være lidt svært når 

Lisa ”skælder ud”. 

 

Lisa er utrolig glad og utrolig engageret og positiv. Lisas yogauddannelse og øvelser løfter 

koret. Lisa er fantastisk dygtig og dynamisk og god til at rose, var nogle af ordene. 

 

At komme tilbage efter orlov og at starte i koret er skønt, med til tider krævende. 

 

Vi er blevet bedre til at tage imod nye kormedlemmer.   

 

9. Eventuelt. 
Dorte takkede os for sangen til Pers begravelse. Det betød meget for hende og familien at vi 

sang og var der. Og det betød også meget for os at være der. 

 

 

 

 


