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Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab  
4. Indkomne forslag ? 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og suppleant  

Nuværende: 
Jannie Jensen (oversidder) 
Marianne Agentoft (oversidder) 
Tine Munk (oversidder) 
Boye Jensen (på valg) 
Morten Hylleberg (på valg) 
Lars Ødum (Suppleant, 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 

 

 

 

 
  

Bestyrelsens Beretningen for sæsonen 2019-20 
 

Sæsonen, den anden i vores øvelokale på toppen ak Kildegården, begyndte med første øveaften 
den 21. august.  

Den 27. oktober holdt vi korweekend på Himmelev gymnasium. 

Julekoncerten fandt sted den 11. december i skt. Laurentii Kirke. Som sædvanlig en god og 
hyggelig oplevelse med god julestemning. Masser af julesange – oven i købet én på dansk. Som 
ekstra bonus lynindlærte og fremførte vi en ny julesang af Søren Baun. Han var i øvrigt eneste 
musikledsagelse. Til gængæld var han med til generalprøven. Nok en af vores bedste koncerter. 
Desværre blev netop denne koncert ikke optaget.  



SANGkompagniet 
Den 11. januar mødtes vi til første øveaften efter jul. Gensynsglade og lidet anende at dette skulle 
blive den mærkeligste sæson i korets historie. Fra den 12. marts betød indsatsen mod covid19 at 
Danmark blev lukket ned. Det betød selvfølgelig også at forsamlinger, som vores korprøver, ikke 
kunne finde sted. Efterhånden fik vi dog gang i at øve over internettet via platformen ZOOM. Der 
var meget der skulle læres. Det første vi lærte at man aldeles ikke kan synge sammen på den her 
måde. Tidsforsinkelserne gør, at det uvægerligt ender i noget rod. Men vi lyttede til Lisa og sang 
med af karsken bælg ude i de små stuer med slukkede mikrofoner.  

Det var ikke optimalt men fik øvet nogen sange og Lisa gjorde en kæmpe indsats for at holde 
sammen på tingene og udvikle konceptet hen ad vejen. Forårskoncert kunne der naturligvis ikke 
blive tale om. Men vi sluttede sæsonen den 10. juni med en sommerfest hos Dorthe, hvor vi, 
spredt ude over hele græsplænen, fik sunget nogen af de sange vi havde øvet hver for sig. Og så 
var der jo også dejlig grill og hygge. 

Korets almindelige tilstand 
 

Det væsentlige: Så vidt vides er ingen ramt af Covid19.  

Vi har været inde i en god gænge rent musikalsk hvilket kom til udtryk i julekoncerten. Nu skal vi til 
at rejse os igen efter coronanedlukningen. 

Til det får vi hjælp af mange nye medlemmer, der kommet til koret, både i efteråret og efter Jul. 
Velkommen til Jer alle sammen. Og også velkommen Jer, der er vendt tilbage efter en kortere eller 
længere pause. 

Det er altid udfordrende at starte som ny i et kor med ny mennesker og nye sange. Men oven i det 
var vi knap startet efter Jul før coronaen lukkede os ned. Og vi måtte klare os med forskellige 
tekniske fix. – ikke den bedste måde at lære nye folk og sange at kende. Vi håber at vi går en 
mindre dramatisk sæson i møde, og at udfordringerne især bliver af musikalsk karakter. 

Lisa har utrætteligt skubbet på for at gøre os til et bedre kor rent musikalsk, og har desuden 
kæmpet bravt for at bringe os igennem nedlukningsperioden. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 



Regnskab for Sangkompagniet 2019-20
for perioden 6.9.2019 til 1.9.2020

Indtægter

Medlemsindbetaling 2900,00

Julekoncert, entre 4940,00

Indtægter i alt 7840,00

Udgifter

Honorar 1000,00

Kontingent til Kor-72 1920,00

Leje Laurentii Kirke 1000,00

Gaver 585,00

Underskud korsøndag 12,00

Udgifter i alt 4517,00

Årets resultat 3323,00

Beholdning pr. 5.9. 2019
Kassebeholdning 1549,00

Beholdning pr. 1.9. 2020
Kassebeholdning 4872,00

Kasserer Revisor

Marianne Agentoft Karin Lund


