Referat

Ordinært repræsentantskabsmøde
Lørdag den 2. maj 2009 kl. 10.00 i Horsens
Deltagere:
Bestyrelsen var mødt fuldtallig. I alt var der repræsentation fra følgende kor:
 DGK København
 Nyborg
 Horsens
 Ribe
 MKS Sønderborg
 Brage Ålborg
 DFB Vejle
 Horne
 Bramming
 Viborg
 Køge

1. Valg af ordstyrer og referent.
Henrik Gertsen blev foreslået som ordstyrer og Peter Dansholm blev foreslået som
referent. Begge blev valgt.
Henrik Gertsen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet iht. vedtægterne.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
A. Formandens beretning:
Formanden aflagde en fyldig beretning jf. omdelte. DSF har det godt og omfatter
nu 39 kor og ca. 1.200 medlemmer og aktivitetsniveauet et ikke blevet mindre..
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Beretningen vedlagt.
B. Musikudvalgets beretning:
Formanden aflagde beretning på vegne af musikudvalgets formand, Christian
Bennedsen, som var sygemeldt. DSF er nu oppe på 144 udgivelser, hvilket er
meget flot. Mange af korene benytter noderne.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning vedlagt.

3. Årsregnskaber fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2007 og 2008 blev omdelt og gennemgået af kassereren. I de 2
år har der været et positivt resultat på hhv. 15.922 kr. og 12.572 kr., således at foreningens formue nu er 65.662 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Vedtagelse af budget og kontingent
Kassereren fremlagde forslag til budget for 2010 og 2011på baggrund af de foregående års resultater men med balance, således at der ikke skar en yderligere formueforøgelse. Budgettet indebærer at kontingentet på 50 kr. pr. medlem bibeholdes uændret, og det giver plads til afholdelse af yderligere aktiviteter for medlemmerne,f.eks. lørdagskurser.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende redaktionelle vedtægtsændringer:
§1 C ændres til:
Landsorganisationen er tilsluttet Dansk Amatørmusik (DAM), Nordisk Sangerforbund (NSF) samt Samrådet for Nordisk Amatørmusik (SAMNAM).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Formand
Lau Michelsen
b. Kasserer
Jørgen Møller
c. 6 bestyrelsesmedlemmer:
Gunner Hansen
(Brage Ålborg)
Louis Kühl
(Viborg)
Ove Aagaard
(Sønderborg)
Peter Dansholm
(Nyborg)
Kay Åge Petersen
(Grafisk Kor)
Erling Vad
(Køge)

(Ribe)
(Horsens)
(Nordjylland)
(Midtjylland)
(Sydvest- og Sønderjylland)
(Fyn)
(Sjælland nord og vest)
(Sjælland S, Lolland Falster)

Alle blev valgt uden modkandidater.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Kai Hansen
(DFB Vejle)
Niels Bang-Madsen
(Horsens)
Jørgen Frandsen (suppleant) (Ribe)
Alle blev genvalgt.
8. Nedsættelse af musikudvalg
Christian Bennedsen
(formand)
Betty Fievé
Johan Korsfeldt
Lau gjorde opmærksom på at kun Christian Bennedsen pt. dirigerer mandskor, hvilket dog ikke er en hindring jfr. forbundets vedtægter. Hvis andre kordirigenter har

lyst til at indtræde kan de melde sig som kandidater. Der er stor tilfredshed med
musikudvalgets arbejde, og alle blev genvalgt.
9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
a. Landsstævne 2010 i Sønderborg:
Ove Aagaard redegjorde for planlægningen af landsstævnet i Sønderborg. Alle
aftaler om reservationer er indgået og forhåndstilmeldinger til korene er udsendt.
19 kor har meldt positivt tilbage, 3 kor har meldt fra og 17 kor mangler at svare.
Svar efterlyses. Alt skal nok forløbe fint.
b. Kurser for sangere og dirigenter:
Lau oplyste, at der i 2008 havde været afholdt ”Lørdagskursus” i Horsens. og i
2009 et meget velbesøgt ”Weekendkursus” i Vandel og et ”Lørdagskursus” i Nyborg. Med foreningens økonomi er der mulighed for at afholde kurser i ”Yderområder” hvis nogen har lyst.
Kassereren efterlyste holdningen til støtte til ”Weekendkurser” Sidste kursus fik
en støtte på 200 kr. pr. deltager til nedbringelse af prisen. Der var bred opbakning til tilskuddet og der har aldrig været så mage deltagere.
c. Dirigentuddannelse:
Dirigentkurser drøftet og der er stor interesse for at genoptage dette – f.eks. visedirigentkurser. Lau gør opmærksom på, at DAM udbyder dirigentuddannelser.
Oplysninger kan rekvireres i sekretariatet.
d. Diverse:
Hjemmesiden drøftet. Den ligger lidt underdrejet for DAM arbejder fortsat på en
fælles portal og vi reviderer, når den virker fuldt ud.
e. Midifiler drøftet – computerprogram til indtastning af noder. Enkelte kor benytter
sig af dette, så de enkelte stemmer kan indøves forud. Det er et stort arbejde og
der kan være ophavsrettigheder forbundet hermed. Musikudvalget anmodes om
at vurdere mulighederne.
10.

Eventuelt.
Intet – se pkt. 9. Lau benyttede lejligheden til at takke dirigenten for et veludført
arbejde.

Peter Dansholm
Referent

.

