
Referat fra generalforsamlingen 29/9 2021 

1. Valg af dirigent og referent:  

Marianne blev valgt som dirigent og Lars som referent. Vi startede med en navnerunde. 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Boye, og den blev godkendt. Nye medlemmer blev budt 

velkommen, og der blev bl.a. lagt vægt på den store glæde, vi har haft af Lisas indspillede øvefiler. 

Se i øvrigt hjemmeside. 

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

Marianne forklarede om udgifter og indtægter. Vi har bl.a. udgifter til korlørdage, leje af kirke til 

julekoncert og musikere ved samme, kontingent til Kor72, blomster, gaver mm. Indtægter får vi 

som entré ved julekoncerten og medlemsbidrag. Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 

4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår opkrævning af 100 kr. pr. kormedlem i år. Dette blev godkendt. Marianne 

fortæller senere hvordan vi skal betale. 

 

6. Valg til bestyrelsen og suppleant. 

Oversidder er Boye og Morten. På valg er Marianne Agentoft, Jannie Jensen, Tine Munk og Lars 

Ødum (suppleant er på valg hvert år). Morten deltager ikke i koret for tiden.  Marianne, Jannie og 

Tine modtog genvalg og Lars trådte ind som afløser for Morten. Birgitte Rasmussen blev valgt som 

ny suppleant. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Karin og Birgit modtog genvalg. 

 

8. Hvordan trives vi i koret? 

Ros til Lisa for at klare zoomperioden så flot og tak for øvefiler. Stor glæde over at være startet 

igen med rigtig kor.  

Nye i Koret: De nye som var med, følte sig godt modtaget og var glade for ”disciplinen”. Det 

sociale kan foregå i pausen. Vigtigt at hjælpe de nye godt i gang – bl.a. ved placering mellem 

trænede medlemmer. Mange er glade for at blive udfordret sangmæssigt – de nye bliver det jo 

automatisk, men det gælder også ældre medlemmer. For at få fremdrift i koret er det vigtig, at 

man øver sig lidt hjemme og ikke mindst lytter til vores øvefiler og sange på YouTube/hjemmeside.  

Lokalet: Der var ikke den store begejstring for lokalet. Det hænger nok sammen med manglende 

stole og opstillingen, der har været lidt rodet, når en ekstra stol blev presset ind. Det viser sig, at 

der i trappeopgangen helt i bunden er en stor stak klapstole, vi må bruge. Marianne vil 

undersøge om der er mulighed for at få et bedre lokale, men ellers vil vi fokusere på at få sat stole 

godt op, så der både er tilstrækkeligt med stole til alle medlemmer i hver stemmegruppe, men 

også overveje stemmernes placering i lokalet sammen med Lisa. 

Lidt om koret: Man melder afbud til Lisa, hvis man ikke kan komme en onsdag. Vi har en korlørdag 

lidt før jule- og også forårskoncerten. Vi træner og hygger fra ca. kl. 9 – 15 og det giver rigtig meget 

at være med. Der var ønske om at andre stemmer ikke synger med, når en enkelt stemme øver. 

Måske brummer basserne lidt, men de venter også meget længe på træning. 

Rundt om koret: Der findes et ”lille kor” med ca. 8 deltagere fra det store kor (mødes 4 x årligt). De 

optræder gerne med et enkelt nummer til koncerter. Lisa udbyder stemmetræning gennem ROF til 

interesserede. Lisa underviser også i yoga og nogle kormedlemmer deltager også i dette.  



9.  Eventuelt 
Intet - og vi gik over til kaffe og kage (tak for det) og sang derefter flere sange. 

 


