Ordinært repræsentantskabsmøde
Lørdag den 2. april 2011 kl. 10:15
Allégade 16, Horsens

Referat:
1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik Gertsen blev valg som ordstyrer og Peter Dansholm som referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Lau Michelsen aflagde beretning jfr. vedlagte bilag. Beretningen blev godkendt.
Musikudvalget v. formanden Christian Bennedsen aflagde beretning jfr. vedlagte bilag.
Beretningen blev godkendt.
3. Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse
Kasserer Jørgen Møller fremlagde regnskab for 2009 og 2010. Regnskabet for 2009 udviste
et underskud på ca. 2.700 kr. i forhold til budgettet og for 2010 et underskud på ca. 1.850
kr., hvilket var mindre end budgetteret (3.200 kr.). Økonomien er forsat solid, idet
beholdningen pr. 1/1 2011 er ca. 56.000 kr., hvilket svarer til et års kontingent fra korene
under forudsætning at uændret kontingent.
Regnskaberne blev godkendt.
4. Vedtagelse af budget og kontingent
Budgetter for 2012 og 2013 blev fremlagt. I 2012 budgetteres med et underskud på 2.500 kr.
og i 2013 med et underskud på 5.500 kr., men henset til foreningens økonomi anses det for
forsvarligt. Budgetterne blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 50 kr. årligt pr. sanger, hvilket blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde følgende forslag til redaktionel ændring af vedtægterne:
§ 1C ændres til:
Landsorganisationen er tilsluttet Dansk Amatørmusik (DAM), Nordisk Sangerforbund
(NSF) samt Musik i Norden (Tidligere: Samrådet for Nordisk Amatørmusik, SAMNAM).
Denne redaktionelle ændring blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand
Kasserer

Lau Michelsen
Jørgen Møller

Ribe
Horsens

Bestyrelsesmedlemmer:
Gunnar Hansen
Louis Kühl
Ove Aagaard
Peter Dansholm
Kay Åge Petersen
Erling Vad

Brage Aalborg
Viborg
Sønderborg
Nyborg
Det grafiske Kor
Køge

Nordjylland
Midtjylland
Sydvest - og Sønderjylland
Fyn
København, Sjælland N/V
Sjælland Syd, Lolland-Falster

Alle var villige til genvalg og blev valgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Kai Hansen
DBF Vejle
Niels Bang Madsen Horsens
Jørn Frandsen
Ribe (suppleant)
Alle blev genvalgt.
8. Nedsættelse af musikudvalg
Christian Bennedsen (formand)
Betty Fievé
Johan Korsfeldt

Gram
Toftlund
Sønderborg

Musikudvalgets sammensætning forblev uændret.
9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
Der var stor tilfredshed med afvikling af Landssangerstævnet i Sønderborg i 2010. Der skal
vælges et kor til afvikling af Landssangerstævnet i 2015, og alle kor har mulighed for at
byde ind på afvikling af stævnet.
Afholdelse af kurser for sangere og dirigenter blev drøftet.. Der er stor tilfredshed med
Vandel, og vi forsøger igen med weekendkursus i 2012. Der forsøges afholdt lørdagskurser i
Nordjylland og Midtjylland i efteråret 2011 og evt. et lørdagskursus i f.eks. Middelfart, også
i efteråret.
Vedrørende dirigentuddannelser henvises til DAM’s hjemmeside, med tilbud om
dirigentuddannelser.
10. Eventuelt
Der var en drøftelse om, hvorledes vi skaffer flere sangere og evt. yngre sangere. Nogle har
med succes prøver sociale arrangementer, hvor man inviterer venner til en aften, hvor man
orienterer om koret uden at presse dem til medlemskab. En trussel om sammenlægning med
et blandet kor kan også få medlemmerne op på ”dupperne”.
Lau efterlyste gamle arkivalier fra korene – gamle protokoller og koncertprogrammer m.v.,
der kan have historisk interesse.
Peter Dansholm
Sekretær

