
GENERALFORSAMLING 17.9.2013

Dagsorden

1: Valg af ordstyrer
Anne

2: Valg af referent
Signe

3: Formandens beretning

Korsæsonen efteråret 2012 og foråret 2013 blev en rolig  og fredelig sæson. Der var ingen store- og 
måske stressende- korprojekter sådan som vi oplevede i den forrige sæson

Vi var heldige at beholde Martin som vor dirigent, og efteråret gik med at indøve 
koncertprogrammet til jul. Det lykkedes ikke at af holde andre koncerter end den vi giver fast  i Jesu 
Hjerte Kirke, men det blev en hyggelig og ” julet” koncert. Den sidste øveaften inden jul afholdt vi 
traditionen tro vor hyggelige julefrokost som sammenskudsgilde ,hvor alle demonstrerer deres 
kulinariske evner, I år  havde Karen endda stegt en   kalkun m fyld. Den smagte dejligt.

I begyndelsen af Januar 2013 gik vi i gang med forårs/sommerrepertoiret – sammensat af Martin og 
repertoireudvalget i forening. I år gennemførte vi  også-  i modsætning til forrige år- en dejlig 
øveweekend i april i Kajestenshuset på Røsnæs ,og vi var igen heldige at have smukt forårsvejr den 
weekend. Det blev nogle effektive og meget vellykkede dage med hyggeligt samvær og dejlig mad 
og drikke, og alle bidrog med assistance,så alt det praktiske fungerede perfekt.

Vi har nok gjort for lidt for at skaffe koncerter, som vi får betaling for. Men Yvonne var vaks og 
spurgte på det plejehjem i Værløse , hvor hendes forældre bor, om de var interesserede at vi gav en 
koncert der i maj måned . Det sagde de ja til , og vi fik 4000- for  arrangementet. En stor tak til 
Yvonne for indsatsen. Desværre blev koncerten ikke helt tilfredsstillende – måske mest på grund af 
det ”lyddøde” rum,som koncerten blev afholdt i. Heldigvis syntes  publikum vist godt om koncerten
Til gengæld afsluttede vi sæsonen med  en dejlig og velgennemført koncert her i Jesu Hjerte Kirke.

For at slutte ”sangåret” ordentligt, inviterede jeg korets medlemmer med ”påhæng” ud til min 
møllegård i Store Merløse i begyndelsen af juni, hvor alle – ligesom til jul – demonstrerede deres 
kulinariske evner. Det blev en dejlig dag med smukt vejer, så vi kunne være ude i haven. Lad os se 
om ikke det skulle kunne gentages til næste år.

Til slut skal jeg takke korets medlemmer for indsatsen i den forgangne sæson, og jeg håber, at vi får 
et spændende ”sangår” i den kommende sæson. Særligt skal jeg takke Finn for hans indsats med at 
holde korets hjemmeside ajour med noder, kalender ,adresseliste m.m., og for produktion af 
programmer og diverse PR- materialer. Også tak til den øvrige bestyrelse for indsatsen. 
Der skal også lyde en stor tak til vor kassemester Preben for styring af korets økonom og regnskab, 
og til revisor Mogens for kontrollen heraf.  Jeg skal også takke Hanne og Preben for indsatsen med 
Korweekenden i Kajestenshuset.  Også en tak til Lizann for indsatsen med kordragt og tørklæder
OG så skal  jeg takke Martin for den store indsats og entusiasme med at få os lært noder og toner. 
Jeg føler at alle er meget begejstrede din smittende måde at undervise på. 
 Også en tak til Birte og Ulrich for brygning af altid god  og varm kaffe og the. Til sidst , men 
bestemt ikke mindst skal jeg bede Birte viderebringe korets tak til Jesu Hjerte Kirke for gratis husly 
her i ”Den Hvide Sal” både til vores øveaftener, og til juleafslutning ,cabaret m,m og  fordi vi altid 
må holde koncert i kirken. Hvad det angår er vi meget priviligerede. 



kommentarer: Henrik klagede over Martins tone over for herrerne  under koncerten på 
plejehjemmet. Det bliver modsagt af andre,deriblandt af basserne selv. Sagen  foreslået lukket og 
gemt til eventuelt 

4: Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
udgifter er et skøn -der viste sig at være overvurderet ,så at resultatet  blevet meget bedre end 
ventet.

Budgetforslag  ender i minus selvom koncertindtægten sættes til 11.000 – men overskuddet fra 
sidste år  kan dække det forventede underskud  
Kommentarer til koncert indtægter -  Henrik mente at det er for højt og bør sættes ned.
Det gav en del diskussion.

5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – enstemmigt vedtaget.

6: Indkomne forslag
Mogens: Regnskabsåret passer ikke med aktivitetsåret – processen  kræver ekstraordinær 
generalforsamling – der vil blive indkaldt løbende

7: Valg af bestyrelse
Peer, Karen, Signe og Ulrich fortsætter - 
nyt medlem:  Birgit   

8: Valg af revisor

Mogens fortsætter

9: Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant

Bestyrelsessuppleant: Anne
revisorsuppleant: Viggo

10:Valg af Repertoireudvalg
Signe, Karen ,Kirsten (og   Martin) 

11:. Valg af PR-udvalg
Hidtil har Finn lavet meget af arbejdet -  også Lizann her kontaktet aviser mm – men uden 
synderligt resultat – Finn  - det er mund-til-øre metoden der virker bedst.
Samtalen gik over til stemmehvervning  -Hvad gør vi  ?



Lizann – bestyrelsen s´bør lave plan for  stemmehvervning -men vi arbejder allerede med det
Karen og flere – vi har jo fået  flere nye i løbet at det sidste år -Lizann spurgte til hvordan  de nyeste
medlemmer har hørt om koret  :Ida : det er på anbefaling  fra medlemmer 
Kirsten: deltag i korstævner -  og mød folk uden kor 
Birgit : hjemmeside  skal være god.

12: Valg af koncertudvalg
Lizann er i gang – men der skal gerne være flere -det er et stort arbejde –Lizann mener ikke at hun 
har brug for hjælp  lige nu – men  der skal  være information om julekoncerter – og  om forårets 
koncerter. 
Lizann foreslog også at lave  ” tjene- penge- koncerter”   og Finn  foreslog at de måske kunne lavets 
af et mini- kor ,da der er meget delte meninger  i koret om sådanne koncerter  Men en vejledende  
afstemning gav overvejende flertal.- Mogens: Sådanne arrangementer kan også være en  slags 
levende reklame for de almindelige koncerter

13.:Eventuelt

Lizann: har forsøgt at sælge de gamle tørklæder i halvandet år – foræres til kormedlemmer ?

Mogens: nævn altid taktnr. under indstudering – Man kan eventuelt selv skrive taktnr. i noderne, 
hvor de ikke står der i forvejen

Henrik: Martins tone igen – han foreslås at gå direkte til Martin selv-  der er  ikke stor forståelse  i 
koret for for hans synspunkt.   Andre nævnte at vi også  har et problem med folk der ikke ser op på 
Martin  – og folk snakker for meget undervejs.  Birte :Lad os gøre noget ved dette først. 

Lene efterlyste flere fælles korprojekter  – Peer præsenterer ” korstævne- projektet” 
Vi har tidligere talt om at få et Venskabskor men det er aldrig rigtig blevet til noget. 

En anden mulighed kunne være Korstævner -  også udenlands ? Peer får tit invitationer -men har 
haft fornemmelse af at der ikke rigtig var stemning for det. Danske Seniorers Nytårskoncert 
12.1.2014 blev nævnt – Peer har Information. 

Anna sagde at hun har kontakt til Virum plejecenter  og spurgte om der er en minimumstakst – og 
og svaret er at vi minimum skal have de 2000 kr. Martin skal have for en koncert.


