Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 9. juni 2005 kl.10:15 i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Der var mødt 21 repræsentanter fra 13 kor. Bestyrelsen var mødt med undtagelse af Poul Dall, der
på grund af sin arbejdssituation ønskede at udtræde af bestyrelsen, og der var afbud fra Jørgen
Møller.
Lau bød velkommen og beklagede, at det havde været nødvendigt at flytte mødet fra de tidligere
rammer, idet Håndværkerforeningens restauration i Horsens er blevet lukket.
Herefter gik man over til dagsordenen.
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Gertsen som ordstyrer og Peter Dansholm som referent. Begge blev
valgt, og ordstyreren konstaterede straks, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Bestyrelsen aflægger beretning.
a) Formandens beretning
Lau oplæste den meget fyldige, omdelte beretning for forbundets virke igennem de sidste 2 år.
Beretningen er udsendt til korene inden mødet.
Beretningen blev godkendt.
b) Musikudvalgets beretning
Chr. Bennedsen aflagde musikudvalgets beretning, som blev omdelt. I perioden har der været
afholdt 4 møder, og der er nu 6.078 registrerede satser i arkivet. Man er nu oppe på 122 DSFudgivelser, ikke nødvendigvis alle firstemmige. Desuden 25 tillæg til Sanger-Nyt. Disse tillæg
er ophørt, efter at Sanger-Nyt er indarbejdet i Dam-magasinet. Shantysange overvejes.
Gode ideer og opfordringer modtages med tak.
Beretningen blev godkendt og sendes til medlemskorene sammen med referatet. Desuden
lægges denne og andre dokumenter på hjemmesiden.
Pkt. 3 Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2005 og 2006 blev omdelt og i kassererens fravær gennemgået af Lau.
I 2005 har der været et underskud på knapt 5.000 kr. og i 2006 et overskud på knapt 6.800 kr.,
således at foreningens formue pr. 1. januar 2007 er steget til 37.168,84 kr. Regnskaberne
godkendtes.
Regnskaberne er udsendt til korene inden mødet.

Pkt. 4 Vedtagelse af budget og kontingent
Lau gennemgik det omdelte forslag til budget 2008 og 2009. Forslaget bygger på regnskaberne fra
2005 og 2006 samt budget 2007 og er en justering i forhold hertil. I forhold til den omdelte oversigt
foreslog Lau, at udgiften post 35 (Sanger-Nyt/Musikmagasin) blev reduceret fra 9.000 kr. til 3.000
kr. i begge år samt at post 23 (Formandsmøder) og post 24 (Formandens rejseudgifter) budgetteredes med hver 3.000 kr. i begge år. Det forventede resultat for begge år er herved uændret, idet
bemærkes, at der budgetteres med et negativt resultat på 13.000 kr. i 2008 og et negativt resultat på
7.000 kr. i 2009.
Budgetterne forudsætter et uændret kontingent på 50 kr. pr. sanger. Et forslag om øgning af
kontingentet til 75 kr. pr. sanger blev drøftet, hvorefter det blev trukket tilbage.
Budgetterne med ændringsforslag og kontingentet blev vedtaget.
Budgetoversigten udsendes til korene sammen med referatet.
Pkt. 5 Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog følgende redaktionelle vedtægtsændringer som følge af, at Sanger-Nyt er
erstattet af Musikmagasinet:
§ 3 B ændres til:
Ordinært repræsentantskabsmøde, der af bestyrelsen dels indvarsles i Musikmagasinet, dels …
§ 4 F ændres til:
Bestyrelsen udpeger en redaktør af medlems-siderne i Musikmagasinet samt …
Forslaget blev vedtaget.
Vedtægterne i denne form er udsendt til korene inden mødet.
Pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. formand
b. Kasserer

Lau Michelsen
Jørgen Møller

c. 6 bestyrelsesmedlemmer:
Gunnar Hansen
Brage Aalborg
Louis Kühl
Viborg
Kay Åge Petersen
Det Grafiske Kor
Peter Dansholm
Nyborg
Erling Vad
Køge
Ove Lass

Sønderborg

Alle valg enstemmige og som foreslået af bestyrelsen.

(Ribe)
(Horsens)

genvalg
genvalg

(Nordjylland)
genvalg
(Midtjylland)
genvalg
(Sjælland)
genvalg
(Fyn)
genvalg
(Sjælland Syd, Lolland-Falster m.v.)
genvalg
(Sydvest- og Sønderjylland)
nyvalg

Pkt. 7 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Kai Hansen
(DFB Vejle)
Niels Bang-Hansen
(Horsens)
Jørn Frandsen (suppleant) (Ribe)

genvalg
genvalg
genvalg

Alle valg enstemmige og som foreslået af bestyrelsen.
Pkt. 8 Nedsættelse af musikudvalg
Christian Bennedsen (formand)
Betty Fievé
Johan Korsfeldt

genvalg
genvalg
genvalg

Alle valg enstemmige og som foreslået af bestyrelsen.
Ifølge vedtægterne består musikudvalget af 3 dirigenter og en af bestyrelsen udpeget arkivar.
Arkivar er Mogens Hybel. Desuden er Lau Michelsen sekretær for musikudvalget.
Pkt. 9 Drøftelse af fremtidige aktiviteter
a) Landsstævne 2010
Sønderborg, Kolding og Frederikshavn har tilbudt at arrangere Landsstævnet 2010.
Frederikshavn har efterfølgende trukket ansøgningen tilbage. Både Sønderborg og Kolding er
kommet med gode oplæg til indholdet. Bestyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplæg til
program besluttet at sige ja tak til Mandskoret Sønderborg. Efter planen afvikles stævnet den 29.
maj 2010. Kolding ønskede tillykke til Sønderborg.
Landsstævnet er uden økonomi for DSF bortset fra eventuelle dirigentomkostninger i
forbindelse med fællesnumre. Musikudvalget kontakter Sønderborg for at drøfte det musikalske
indhold.
b) Kurser for sangere og dirigenter
• 29. september arrangeres kursus i Sjællands-regionen med Phillip Faber
• 6. oktober arrangeres kursus i Aalborg med Søren Birch
• Weekendkursus afvikles i Vandel den 9. og 10. februar 2008. Niels Bo Emgren
underviser. Husk at medbringe korets dirigent.
Lau oplyste, at det stadig er muligt at arrangere lokale kurser for sangere, hvis man har gode
forslag.
c) Dirigentuddannelse
• Danske Folkekor indbyder til korlederkursus. Pris 350 kr. DSF betaler for deltagelse.
• DAMU/DAKU tilbyder dirigentkurser. Eventuelt ydes tilskud fra DSF.
• DAMU afholder kurser i foreningsledelse for formænd og kasserere.
Information om de forskellige kurser er tilgået korene.

Pkt. 10 Eventuelt
• Kolding Mandskor fylder 80 år i 2008. Der arbejdes på et arrangement.
• Deltagelse af dirigenter i weekendkursus efterlyses – som nævnt under pkt. 9 b).
• Opfordring til at søge kontakter til udenlandske kor. De kan findes som links på DSF’s
hjemmeside. Ellers kontakt Lau.
• Rytmiske kor (blandede) kan ikke optages i DSF jf. vedtægterne. Lau anbefalede Danske
Folkekor.
Lau sluttede mødet med en tak til forsamlingen for god ro og orden og en stor tak til ordstyrer
Henrik Gertsen for kyndig og myndig ledelse.
Peter Dansholm
referent

