Bestyrelsesmøde
Fredag den 8. februar 2013 i Vandel
Deltagere
Lau Michelsen
Jørgen Møller
Christian Bennedsen
Erling Vad
Lars Jacobsen
Helmut Stark
Ove Aagaard
Henning Taankvist
Gunner Hansen

Formand
Kasserer
Repr. Musikudvalget
Stedfortræder for Peter Dansholm
Stedfortræder for Kay Åge Petersen
Stedfortræder for Louis Kühl
Referent

Dagsorden
1. Orientering ved formanden
DAM – er nu en selvejende organisation, med ansvar for alle aktiviteter; som
tidligere, men ansvarlig overfor en bestyrelse. Lau er genindtrådt i denne; men
efterlyser udskiftning. DSF er associeret DAM.
2. Økonomien
Regnskab 2012. Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt, flot resultat.
Den relativ store ”kassebeholdning” skal søges minimeret, eventuelt ved tilskud til
kurser og arrangementer, så pengene kommer aktive medlemmer til gode.
Budgetter for 2013, og fremover blev godkendt. De udviste underskud giver ikke
anledning til ændringer.
3. Musikudvalgets arbejde
Chr. Bennedsen orienterer. Der har været afholdt 3 møder, der fungerer fint og
effektivt. Der er lidt problemer med tilgang til arkivet i Odense; men en løsning er på
vej.
Bestyrelsen opfordrede kraftigt til, at der, som en start, laves lydfiler til nyudgivelser.
4. Landsstævne 2015
Der var kommet 2 ansøgninger om afholdelse af landsstævnet:
Skive, ved Skiveegnens Herrekor
Aalborg, ved Sangforeningen Brage af 1866.
Efter en forelæggelses- og diskussionsrunde blev Henning Taankvist og Gunner
Hansen sendt udenfor som inhabile.
En enstemmig tilbageværende bestyrelse vedtog, at Landssangerstævnet afholdes
i Skive fredag d. 29. og lørdag d 29. maj 2015.

5. Repræsentantskabsmøde 2013
Mødet afholdes i
Horsens Håndværker- og Industriforening lørdag d. 6. april. Kl. 10.15
Den af Lau forelagte dagsorden blev suppleret, kommenteret og godkendt
.
Som ordstyrer foreslås, som sædvanlig: Henrik Gertsen fra AHS, Aalborg. – Han er
orienteret
Formand, Lau Michelsen og kasserer Jørgen Møller er villig til at fortsætte, for
kassererens vedkommende dog kun for endnu 2 år.
Den øvrige bestyrelse:
Ib Djernø *
Brage, Aalborg
Nordjylland
Henning Taankvist **
Skiveegnens Herrekor Midtjylland
Ove Aagaard
Sønderborg
Sydvest og Sønderjylland
Peter Dansholm
Nyt medlem
Fyn
Helmut Stark ***
Det Grafiske Kor
Sjælland, nord og vest
Erling Vad
Køge
Sjælland S Lolland-Falster
*
Ib er indstillet som afløser for Gunner Hansen ved det nordjyske
formandsmøde.
**
Henning har været stedfortræder for Louis Kühl de sidste 2 år
***
Helmut Stark afløser Kay Åge Petersen
Revisorer og Musikudvalg villige til at genopstille.
6. Kursusvirksomhed 2013-2014
Weekend: i Vandel, forhåbentlig som sædvanligt.
Lørdage: Kurset i Skive d. 9. marts har endnu ikke modtaget tilmeldinger, måske
bør det flyttes til efteråret.
Kurset i Horsens d. 3. april påregnes gennemført.

7. Formandsmøder og øvrig kontakt med korene i regionerne
Kun Nordjylland har holdt formandsmøder. Referat foreligger. De øvrige har haft
telefonisk og E-mail kontakt. Lau opfordrer til intensivering af formandsmøder.
Gunner opfordrer til fornyet kontakt til Frederikssund Mandskor.

8. Det nordiske samarbejde
SAMNAM / Musik i Norden (det hedder det nu) har udarbejdet nye vedtægter, der
forventes vedtaget på et repræsentantskabsmøde i oktober.
Nordisk Sangerforbund har afholdt møde i Estland 2012. Lau fortsætter kontakten,
og bestyrelsen er enig om, at det bør han fortsætte med.
9. Eventuelt
Tue Lervad ønsker at stoppe, som ham der udsender noder og redigerer fotos til
bladet. Lau appellerer til, at man søger efter interesserede emner rundt i korene.
Funktionen med nodeudsendelse kunne eventuelt varetages af sekretariatet.

