Ordinært Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.15
i Gedved Medborgerhus
Referat:
1.

Valg af ordstyrer og referent
Otto Bjørnskov blev valgt som ordstyrer og Kurt Vittrup som referent.

2.a. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden, Lau Michelsen, aflagde beretning, der inden mødet var udsendt til korene.
Forsamlingen drøftede, hvad det gode argument for medlemskab af DSF er. Følgende blev
fremhævet:
- Kurserne i Vandel;
- Udgivelse af noder;
- Landsstævnerne; og ikke mindst
- det fælles talerør.
Også KODA ordningen blev drøftet. Formanden oplyste, at rabatten ved DSF aftalen er ca. 100
kr. pr arrangement. Han vil undersøge, hvordan det håndteres for kor, der er tilsluttet andre
landsforbund eller oplysningsforbund.

Beretningen blev godkendt.
2.b

Musikudvalgets beretning
Formand for Musikudvalget, Christian Bennedsen, aflagde beretning, der inden mødet var
udsendt til korene.
Musikudvalget: Christian Bennedsen (Gram Mandskor), Betty Fievé og Johan Korsfeldt.
Derudover har Lau Michelsen (DSF´s formand, Ribe Mandskor) deltaget i udvalgsarbejdet.
Der er i perioden afholdt fire møder, og nedenstående satser er udsendt:
DSF 185 Vetjeritvoja
DSF 186 Razboinika
DSF 187 Lemmens: Ave Maria.
DSF 188 Selvros
DSF 189 Måneskinsnat
DSF 190 Den lille café
DSF 191 Æselsangen
DSF 192 Når lygterne tændes
DSF 193 O bone Jesu
DSF 194 Adoramus te
DSF 195 Så tag mig dog ved hånden
DSF 196 Som et drivhus i en frostnat
DSF 197 Barmhjertige Gud
DSF 198 Let's Get Together Again
DSF 199 Kalliolle, kukkulalle
DSF 200 Den ensomme harmonika
DSF 201 Dannebrog
DSF 202 Et flag er smukkest i modvind
DSF 203 Hil dig, vor fane
DSF 204 Vaj højt, vaj stolt og frit, vort flag
DSF 205 Vift stolt på Kodans bølge
Helmut Stark (Det Grafiske Kor) står for distributionen.

Planlagte udgivelser:
Der er ingenting i verden så stille som sne
Morgenhanen atter gol
Kim Larsen - Papirsklip
Til landssangerstævnet 16. maj 2020 i Horsens:
Carmen vernale (vekselsang)
Uti vår hage
Lumbye melodier – Potpourri fra syngespillet ”Champagnegaloppen”
Desuden udarbejdes et akkompagnement til Lumbye-potpourriet arrangeret for
harmoniorkester.
Til markering af 100 året for Sønderjyllands genforening:
Den ti, te do draw fra me
Madeleine
Vi kommer tilbage til Danmark
Man må trække en grænse (Sigurd Barrett)
Danmark gennem tusind år (Sigurd Barrett)
Ud over nodeudgivelser har Musikudvalget været involveret i tilrettelæggelse af kurser.
Christian oplyste, at der til satserne også udgives lydfiler og til de russiske og sønderjyske
udgivelser også vejledning i den korrekte udtale.

Beretningen blev godkendt.
3.

Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse
Kassereren, Erik Hansen, gennemgik regnskaberne for 2017 og 2018, sammenholdt med
budgetterne. Materialet var forud udsendt, og regnskaberne er revideret.

Regnskaberne blev godkendt.
4.

Vedtagelse af budget og kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingent uændret til 60 kr. pr. år for 2020 og 2021. Budgettet er justeret,
så der på trods af medlemsnedgangen skabes nogenlunde balance.
Der var dog enighed om, at vores egenkapital er rigelig stor, hvorfor vi i givet fald godt kan tåle et
par år med underskud.

Budget og kontingent blev vedtaget.
5.

Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 1 C ændres til:
”Landsorganisationen er medlem af Musik i Norden (MiN), Musisk Center Danmark (MCD) og
Amatørernes Kunst & Kultursamråd (AKKS) samt tilsluttet Nordisk Sangerforbund (NordSF).”
Ændringen har ingen praktisk betydning, men er nødvendig af formelle årsager

Forslaget blev vedtaget.
6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Formand:

Lau Michelsen

(Ribe)

b. Kasserer:

Erik Hansen

(Østjylland)

c. 6 bestyrelsesmedlemmer:
Ib H Djernø
Søren Hylleberg
Ove Aagaard

(Brage Aalborg)
(Skive)
(Sønderborg)

(Nordjylland)
(Midtjylland)
(Sydvest- og Sønderjylland)

Per Kurt Olsen
Helmut Stark
Kurt Vittrup

(Nyborg)
(Det Grafiske Kor)
(Helsingør)

7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Kai Hansen
(DFB, Vejle)
Niels Bang-Madsen
(HIS Horsens)
Jørn Frandsen (suppleant) (Ribe Mandskor)

8.

Nedsættelse af musikudvalg
Christian Bennedsen
(formand)
Betty Fievé
Johan Korsfeldt
(Lau deltager som referent i musikudvalgets møder).

9.

Drøftelse af fremtidige aktiviteter

(Fyn)
(Sjælland C, øst og vest)
(Sjælland N, Lolland-Falster m.v.)

Landsstævne 15.-16. maj 2020 i Horsens
Johannes Andersen gav en status på arrangementet. HIS er klar, og der er stor opbakning fra
byen og borgmesteren.
Der er planlagt et aftenarrangement fredag i Håndværkerforeningen med musikalsk
underholdning under kammeratligt samvær i afslappede former.
Lørdag formiddag vil der være korvis parade gennem Horsens bymidte, anført af Horsensgarden.
Paraden slutter på Rådhustorvet, hvor alle kor synger morgensang, og der bydes velkommen af
Horsens borgmester og DSF’s formand, Lau Michelsen.
Korene synger herefter på skift i Søndergade, Kuben, Apotekergården og Frelserkirken.
Der vil være ledsagertur til Fængslet, Den Genfundne Bro og Frelserkirken.
Om eftermiddagen koncert i Forum Horsens med Politiorkestret og udvalgte kor, afsluttet med
sange, sunget af alle kor.
Lørdag aften er der festmiddag i Forum Horsens med sang, underholdning og dans.
Budgettet vil blive tilpasset et niveau, der sikrer et deltagergebyr, der indbyder til et stort
deltagerantal.
Lau roste den meget omhyggelige planlægning og lovede godt vejr til arrangementet.
Kurser for sangere og dirigenter
Formanden opfordrede til, at de enkelte regioner arrangerer lørdagskurser.
DSF kan være behjælpelig med at finde instruktør og betaler omkostningen hertil.
Bestyrelsen har besluttet, at næste års weekendkursus igen finder sted i Vandel.
Dirigentuddannelse
Foreningen Danske Korledere udbyder ikke længere dirigentkurser på grund af bortfald af tilskud
hertil.
10.

Eventuelt
Der blev foreslået hyppigere møder end hvert andet år for at udveksle erfaringer og hente
inspiration.
Formanden henviste til, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer holder formandsmøder inden for
deres ”pastorat”, og bestyrelsen modtager korte årlige statusnotater fra de enkelte kor.
Lovede, at disse statusnotater fremover bliver gjort tilgængelige for alle.
Lau takkede dirigenten for veludført arbejde og de fremmødte for et godt møde.
Herefter var der en dejlig frokost.

Kurt Vittrup
Referent

