Ordinært Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 6. april 2013 kl. 10.15
i Horsens
Referat:
1.

Valg af ordstyrer og referent
Henrik Gertsen blev valgt som ordstyrer og Peter Dansholm som referent.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
a.
Formandens beretning:
Formanden oplæste den fyldige beretning, som på forhånd var udsendt.
Beretningen blev godkendt.
b.

Musikudvalgets beretning.
Formanden oplæste beretningen, som på forhånd var udsendt. Der blev spurgt
til ”midifiler”. Musikudvalget overvejer dette, men det er et stort arbejde.
Eksempel på midifiler kan findes på Gram Mandskors hjemmeside.

3.

Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskaberne for 2011 og 2012, sammenholdt med budgetterne.
Materialet var forud udsendt, og regnskaberne er revideret. Lau gjorde opmærksom på, at en
stor del af beløbet i række 24, Formandens rejseudgifter, rettelig burde føres i række 22,
Mødeudgifter Nordisk Sangerforbund, men det ændrer ikke på det samlede regnskab.

4.

Vedtagelse af budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014 og 2015: Årligt 50 kr. pr. aktiv sanger er
indarbejdet i budgetterne, som på forhånd var udsendt. Uændret kontingent blev vedtaget.
Budgetterne bygger i store træk på de foregående års regnskaber, men opererer med et
underskud i både 2014 og 2015 under hensyntagen til forbundets solide økonomi.

5.

Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende redaktionelle vedtægtsændring:
§ 1 C ændres til:
Landsorganisationen er associeret Dansk Amatør Musik (DAM) og tilsluttet Nordisk
Sangerforbund (NSF) og Musik i Norden (MiN).
Ændringen har ingen praktisk betydning, men er nødvendig a.h.t associeringen.
Forslaget blev vedtaget.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Formand:
Formanden blev genvalgt.

Lau Michelsen

(Ribe)

b. Kasserer:
Kassereren blev genvalgt

Jørgen Møller

(Horsens)

c. 6 bestyrelsesmedlemmer:
Gunner Hansen
(Brage Aalborg)
(Nordjylland)
Gunner Hansen ønskede ikke genvalgt og i stedet valgtes Ib H. Djernø fra Brage.
Louis Kühl
(Viborg)
Louis ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes

(Midtjylland)
Henning Taarnkvist fra Skive

Ove Aagaard
(Sønderborg)
Ove Aagaard var villig til genvalg og blev valgt.

(Sydvest- og Sønderjylland)

Peter Dansholm
(Nyborg)
Peter Dansholm var villig til genvalg og blev valgt

(Fyn)

Kay Åge Petersen
(Det Grafiske Kor)
Kay Åge ville gerne afløses og valgt blev

(Sjælland, nord- og vest)
Helmuth Stark fra Det Grafiske Kor
og Glostrup Sangforening.
Det aftaltes, at Helmuth dækker København og Sydsjælland samt

Erling Vad
(Køge)
(Sjælland S, Lolland-Falster m.v.)
Erling Vad ville gerne afløses og valgt blev
Kurt Vittrup fra Helsingør.
Kurt dækker Nordsjælland og muligvis også Nakskov, der har samarbejde med Helsingør.
7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Kai Hansen
(Forsvarsbrødrenes Sangkor, Vejle)
Niels Bang-Madsen
(HIS Horsens)
Jørn Frandsen (suppleant) (Ribe Mandskor)
Alle blev genvalgt.

8.

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

9.

Drøftelse af fremtidige aktiviteter
a:
Landsstævne 29.-30. maj 2015 i Skive
Søren Hylleberg fra Skive gav en orientering om planlægningen af
Landssangerstævnet Man har en aftale med Kulturcenter Limfjord, der kan
rumme 1200 deltagere til det fælles arrangement.
Der er overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser. Det blev oplyst, at det er
muligt at deltage kun om lørdagen.

10.

b:

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.

c:

Dirigentuddannelse
DAM arrangerer årligt kurser for dirigenter. Korene skal være opmærksom på
dette. Se også www.damdk.dk

d:

Formanden benyttede lejligheden til at efterlyse forslag fra korene til DSF´s
fremtidige arbejde.

Eventuelt
Lau benyttede lejligheden til at takke dirigenten for veludført arbejde.
•
•
•
•

Gunner Hansen blev udnævnt til æresmedlem af DSF for hans mangeårige indsats.
Kay Åge blev tildelt et hæderstegn
Erling Vad blev tildelt et hæderstegn
Luis Kühl blev in absentia tildelt et hæderstegn

Lau takkede de fremmødte for et godt møde, og herefter var der en dejlig frokost.
Peter Dansholm
Sekretær

