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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag til behandling) 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og suppleant  

Nuværende: 

Jannie Jensen (på valg) 

Marianne Agentoft (på valg) 

Tine Munk (på valg) 

Boye Jensen (oversidder) 

Morten Hylleberg (oversidder) 

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 2020-21 
 

Det blev endnu en sæson med coronaens tydelige præg. 

Hen over sommeren 2020 lempedes restriktionerne. Og det blev muligt at mødes fysisk til korsang 

igen - - Med afstand! Det var der ikke plads til i vores lokale på Kildegården. I stedet fik vi mulighed 

for at bruge Absalon Skoles festsal.  

Der startede vi sæsonen den 19. august, med 2 meters afstand, masser af sprit og mundbind, når 

vi ikke lige sad på stolen med næsen i samme retning. Det var en klar forbedring i forhold til at 

sidde bag skærmen, men den samlede oplevelse af musikken kunne være svær at opnå.  



SANGkompagniet 

Vi fyldte hele salen. Så den koncert vi havde planlagt til starten af oktober sammesteds måtte 

opgives. Der ville simpelt hen ikke være plads til publikum.  Imidlertid fik vi mulighed for - og 

midler til - at gennemføre en korworkshop den 5. oktober med vores sædvanlige band. Men altså 

uden publikum. Det var en god oplevelse at få musik på og lege med de numre, vi havde knoklet 

med foran skærmen og siden med afstand.  

Den 21. november holdt vi en korlørdag på Himmelev Gymnasium. Derefter var det bare at glæde 

os til julekoncerten – den første koncert med publikum i to år.  Men AK!: to dage før koncerten 

den 9. december medførte forøget Covid19-smitte en ny hård nedlukning og aflysning af offentlige 

arrangementer som vores koncert. Vi fastholdt dog at møde op i kirken og gennemføre 

programmet med den gode akustik og musik til.  

I foråret fortsatte nedlukningen og vi måtte tilbage til skærmene og Zoom. Heldigvis holdt 

tilstrækkeligt mange medlemmer ved i forårssæsonen, så det var muligt at opretholde koret som 

aftenskolehold. Lisas arbejde utrætteligt med at holde gejsten oppe på ZOOM og lave øvefiler med 

de enkelte korstemmer. 

Sæsonen sluttede af med at vi kunne mødes fysisk i Boyes have og synge – med afstand. Vi kunne 

konstatere at tiden på zoom og alene med øvefiler havde båret frugt og at vi kunne synge 

sangene.   

 

Korets almindelige tilstand 
 

Hvor har alt dette efterladt koret?  

Vi har sunget sammen – og hver for sig. Vi har ZOOM-et og og vi har øvet. Vi har lært at et kor ikke 

rigtigt er et kor, hvis man ikke kan høre hinanden. Men vi har også lært at det trods alt er muligt at 

lære det grundlæggende i nogle sange ved hjælp af skærmen og ved hjælp af øvefiler.   

Nu er vi sammen igen og kan endelig kaste os over arbejdet med elementer som klang, intonation, 

balance og udtryk. 

Nogle medlemmer har forladt koret under coronanedlukningen.  

Til gengæld er en del nye medlemmer kommet til her i løbet af efteråret. Vi ønsker velkommen til 

Jer alle. Det er altid udfordrende at starte som ny i et kor med nye mennesker og nye sange. Men 

lige nu betyder den nært forestående koncert, at prøverne er ekstra koncentrerede og fokuserede 

på alt muligt andet end at lære tekster og stemmer. 

Igen må vi anerkende Lisas utrættelige indsats for at holde sammen på koret i vanskelige tider.  

Foruden prøverne over ZOOM, har de mange øvefiler været et vigtigt og brugbart redskab til at få 

lært sangene. Men det bedste har da været igen at blive konfronteret direkte med Lisas 

engagement og musikalitet til rigtige korprøver. 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Regnskab for Sangkompagniet 2020-21 
for perioden 1.9.2020 til 1.9.2021 

 

Indtægter   

    

Medlemsindbetaling 0,00 

Julekoncert, entre 0,00 

Indtægter i alt 0,00 

    

Udgifter   

    

Honorar  1000,00 

Kontingent til Kor-72 1920,00 

Gaver 250,00 

Udgifter i alt 3170,00 

    

Årets resultat -3170,00 

Beholdning pr. 1.9. 2020   

Kassebeholdning 4872,00 

    

Beholdning pr. 1.9. 2021   

Kassebeholdning 1702,00 

 

 

 

Kasserer Revisor 

Marianne Agentoft Karin Lund 

 


