
SANGkompagniet 
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 1. Valg af dirigent og referent. 

Tine blev valgt som dirigent og Jannie som referent. 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Boye og den blev godkendt. 

Vi talte i den forbindelse om julekoncerterne fremover. Vi er blevet pålagt en mere kristen 

attitude. Vi må ikke drikke gammel dansk før koncerterne og vi skal ikke stå og spise ved alteret og 

i det hele taget ikke opholde os i baglokalet, hvor de har deres værdier. 

3. Regnskabet blev gennemgået af Marianne og det blev godkendt. 

Marianne fortalte at bankens nye gebyr vil stige til 600 kr. om året, så vores penge ligger trygt og 

godt hjemme i en æske hos Marianne. Vi har haft lidt ekstraudgifter til gaver og mad til sidste 

generalforsamling. 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Der er ikke brug for at opkræve kontingent i år. Vi opkræver med mellemrum op til 200 kr. om 

året, men kun hvis det er nødvendigt. 

6. Valg til bestyrelsen og suppleant. 

Oversiddere er Marianne, Jannie og Tine. 

På valg er Boye, Morten og Lars. Lars er på valg hvert år som suppleant. De modtog alle genvalg. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Karin og Birgit modtog genvalg. 

8. Hvordan trives vi i koret? 

Vi lagde ud med at tale om Kildegården. Det bliver spændende at rykke derover, og de som sang 

koncert ved Kildegårdens indvielse havde en god fornemmelse af lokalet og det dejlige flygel. 

Koret blev rost. Det er dejligt at synge i koret, god stemning. Nye roste den fine modtagelse. 

Herregruppen fungerer godt i år. 

Lisa er utrolig dygtig og giver gode udfordringer. Vi synger mere rent og gør os umage for at leve 

op til Lisas forventninger. Stor ros for Lisas iver. 
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Vi skal huske at melde afbud hvis vi ikke kommer og fremmødet er væsentligt hvis koret skal 

udvikle sig. 

Forskellige forslag til hvordan vi kan øve vores stemmer derhjemme. 

Optagelse på telefon og diktafon er ikke optimalt. Man kan ikke skelne de forskellige stemmer og 

ved egne optagelser bliver optagelserne usammenhængende. Der var ønske om at Lisa eller en 

musikstuderende skulle indspille hver enkelt stemme. 

Lisa kan evt. spille og synge de enkelte stemmer igennem og vi vælger en som er ansvarlig for 

optagelserne. 

Vi talte om Lisas ønske om at vurdere vores stemmer ved en stemmeprøve. Vores stemmer 

forandrer sig med alderen. Det blev præciseret at man ikke skal synge alene foran hele koret. 

9. Eventuelt 

Facebookgruppe. 

Er der behov for en facebookgruppe? 

Den er god og hyggelig. 

Anne vil forsøge at administrere siden og tager kontakt til Gitte som ikke længere synger i koret. 

Anne får herefter titel af social media manager 

Hjemmesiden blev rost. Mange gav udtryk for glæde ved at besøge siden. Boye blev bedt om at 

vores navne og adresser ikke er frit tilgængelige, men lægges ind under log in. 

Bestyrelsen blev rost for engagement og indkøb til korlørdagene. 

Korlørdagene er hyggelige og giver en masse til koret. Vi rykker os. 

Tine konkluderede at koret var i god trivsel. 

Tak til Tine for god styring af generalforsamlingen. 

Jannie  

  

  

    

 


