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REFERAT 
 
 

1.  

Valg af ordstyrer og referent  
Marianne valgt som ordstyrer. 
Randi valgt som referent. 
 
2.  

Bestyrelsens beretning  
Boye byder velkommen til denne lidt anderledes generalforsamling. Det konstateres at 
der ikke er mødt så mange op. Det skyldes formentlig at denne onsdag i første omgang 
var annonceret som en ”fridag” pga. Lisas fravær. 
Boye refererer fra beretningen som han tidligere har udsendt til alle.   
Hjertelig velkommen til de nye sangere som har fundet vej til Sangkompagniet, dejligt 
med nye medlemmer.   
På et spørgsmål fra et medlem blev det oplyst, at det er ROF der står for 
forårskoncerten og Sangkompagniet for julekoncerten. Der var lidt frustration over 
forløbet af julekoncerten, idet der opleves stor usikkerhed når der, under 
gennemspilningen af vores repertoire, sker ændringer i forhold til det øvede pga. 
musikken. Det var ønskeligt at få musikerne med under generalprøven. Bestyrelsen 
informerede om at det ikke var økonomisk muligt. 
Der var stor begejstring for Forårskoncerten, dog syntes nogle det var lidt ”underligt” 
med billige billetter til venner og familie. Prisen burde være ens. Bestyrelsen oplyste, 
at der var rabat ved forsalg at billetter og medgav at det var lidt specielt. 
Vi arbejder stadig på at synge uden noder. 
 

3.  

Aflæggelse af regnskab  
Marianne gennemgik regnskabet.  
Indtægterne kommer julekoncerten, fra korlørdagene og fra forårskoncerten hvor der 
sælges lidt øl og vand. Derudover indbetaler medlemmerne et mindre beløb til 
korkassen efter behov. 
Udgifterne er bl.a. medlemskab af Kor72, betaling til Lisa for korlørdagene, betaling for 
leje af kirke til jul og blomster til medlemmer ved langvarig sygdom. 
Betaling til korkassen, Lisas honorar ved korlørdagene og mulighed for en pianist til at 
lette Lisas arbejde under indstuderingen af sangene drøftes. 
Bestyrelsen pålægges at diskutere billetprisen ved forårskoncerten med ROF i god tid 
inden koncerten. Det foreslås at bestyrelsen evt. inviterer Torben med til næste møde. 
Der opfordres til at huske betalingen til ROF inden sæsonstart. Marianne rykker for 
manglende betaling på vegne af ROF.  
Regnskab godkendt. 
 

 



4.  

Indkomne forslag  
-Forslag om at starte sæsonen lidt senere  
Flere medlemmer ytrer ønske om at starte senere end vi har gjort i år. Rigtig mange 
melder fra de første gange, så måske er der en sammenhæng mellem stort fravær og 
tidlig start.  Senere start og GO fra starten. Det er super vigtigt at vi er mødestabile, da 
vi er afhængige af hinanden alle sammen. 
Der var forslag om sæsonstart den første uge i september plus en kor weekend 
Der kom forslag om at julekoncerten kunne udskydes en uge og at vi derved kunne 
starte en uge senere. Generelt syntes en del at julekoncerten er lidt for tidlig i år.  
Det er ROF der afgør starttidspunktet. Bestyrelsen drøfter ROF om der er noget til 
hinder for at starte lidt senere. 
 

5.  

Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen fastsætter betaling af 200 Kr. pr. Medlem som betales til Marianne og ikke 
ROF. Marianne opkræver beløbet og der kan betales kontant eller ved MobilePay. 
 
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) 

Boye og Morten modtog genvalg. Randi forsøgte at få en anden til at overtage posten. 
Da det ikke lykkedes modtog hun genvalg. 
Jesper Brøgger Andersen blev valgt som suppleant. 
 

7.  

Valg af revisor og revisor suppleant  
Karin Lund er revisor  

Birgit Snetoft er revisorsuppleant  

Karin Lund blev genvalgt som revisor 
Mette B blev valgt som revisorsuppleant.  
 
8.  

Hvordan trives vi i koret?  
Trivslen er god. Der er stor begejstring for Lisas engagement og formåen.  
Som nævnt i de forgående punkter, ønskes det at der bl.a. er en større mødestabilitet, 
en pianist til at aflaste Lisa og mulighed for økonomisk at kunne få musikere med 
under generalprøven til koncerterne.  
En af vores nye medlemmer spørger til om der forventes øvning hjemme. Vi er enige 
om at det ikke er nogen skade til at kigge på det derhjemme for dem der har mulighed 
for det. Altgruppen er måske lidt privilegeret fordi Marianne optager under 



øveaftnerne og sender det rundt til gruppen, men alle med smartphone kan i 
princippet optage det. 
Der savnes et lidt mere løssluppent repertoire, f.eks. gospellignende ting. 
Der blev også efterspurgt arrangementer af danske kunstnere, som f.eks. Kim Larsen 
og Sebastian 
Der savnes også at vi starter en øveaften med en vi kender, som vi i sin tid gjorde med 
Halleluja. 
 
9.  

Eventuelt  
Stor ros og tak til bestyrelsen. 
Tivoli korarrangement til foråret undersøges. 
Der opfordres til at deltage i Kor72 arrangementer. Flere har prøvet og det kan 
anbefales.  


