
Referat af generalforsamlingen i Tolstupkoret den 15. marts 2016 

Til stede: Susanne, Poul, Birgit, Lone, Hanne M. L., Inge, Tove R., Else Marie, Poul-Henning, Tove H. 

Ulla, Ane Sofie, Søren, Bente, Birgitte, Niels, Svend, Anna, Hans H., Christel, Mogens, Grethe, Karen, 

Hanne, Karl, Inger, Ole A. og Hans O. 

Fraværende: Jan, Annette, Solvejg, Tove T., Vilhelm, Tina og Ole S. 

1. Valg af dirigent 

Søren blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen samt dagsordenen var rettidigt 

varslet. 

2. Valg af referent 

Inge blev valgt. 

3. Formandens beretning ved Susanne 

I årets løb har bestyrelsen holdt tre bestyrelsesmøder, hvoraf det første især drejede sig om et ventet besøg af 

koret Chorios, Ladbergen.  

I foråret 2014 var Tolstrupkoret som bekendt på korrejse til Ladbergen, nær Osnabrück, og ved generalfor-

samlingen 2015 var vores forberedelser til deres genvisit det store emne, og der var mange interesserede, 

som ville gøre en indsats for, at Chorios kunne få nogle gode dage heroppe. Især indkvarteringen skulle 

arrangeres, og det lykkedes med Hans´ indsats. Men desværre: Tilslutningen fra tysk side var alligevel 

begrænset, så det hele blev aflyst. Om de kommer en anden gang, vil vise sig - vi har udvekslet julehilsner, 

men ikke andet. 

Jeg vil benytte anledningen her til at takke især bestyrelsen, men også jer andre - for indsatsen ved 

planlægning. 

Men vi havde jo forårskoncerterne: 

Sidst i april deltog koret ved musikgudstjeneste i Osted kirke med valgmenighedspræst Laura Jensen, og 

bagefter sang vi på plejecenteret Bøgebakken i Allerslev. 

Et par dage senere stod vi for afvikling af fælles kordag i kulturhuset Domus Felix, Lejre. Ca. 100 sangere 

fyldte huset med summen og sang, og der var travlt med opsætning af podier, øvetider, produktion og salg af 

forfriskninger. 

Koncerten var temmelig godt besøgt, og vi har fået rosende kommentarer fra de øvrige 4 deltagende kor. 

Den 5. maj gav vi egen koncert i Hvalsø Kulturhus, som var forholdsvis godt besøgt, og 5. juni sang vi ved 

Grundlovsmødet i Herthadalen, arrangeret af partiet Venstre. Det var en strålende solskinsdag og rolig vind, 

så det var dejligt at synge ude på terrassen med frøernes kvækken i baggrunden. 

I sommerferien blev Tove og Vilhelm Thorst inspireret til en korrejse til Italien! Der kom hurtigt gode idéer 

til aktiviteter, og eventuelt tillægskoncert ved hjælp af Niels R., og der var rigtig god interesse fra kor og 

dirigent. 

Desværre var den italienske kontakt lidt længe om at give dato for arrangementet, så af hensyn til alles 

sommerplaner valgte vi selv at aflyse.  

I efteråret afholdt vi igen en kordag i Herslev Sejlklubs lokaler. Undervisning og øvelser blev varetaget af 

Christina Dahl, og maden blev denne gang leveret af slagteren i Osted, og det var dejligt. I det hele taget en 

lidt anderledes og udbytterig dag for os alle, og som vanligt med flot tilslutning. 



I 2015 nedlagde Fløng-koret sig selv, og i samråd med Mikael og Camilla Donovan har vi købt nogle af 

deres noder. 

Siden efteråret 2014 har vores alt, Anne Birgitte Larsen, haft tiltagende helbredsproblemer og fik stillet 

diagnosen ALS. Anne Birgitte døde den 7. februar i år, og en flok fra koret deltog ved bisættelsen. Anne 

Birgitte var alternes vagthund, når der var slinger i tolkning af noderne, og hun er savnet. 

Vi er p.t. 34 sangere, fortsat godt fordelt på alle fire stemmegrupper. Det er en glæde at byde nye sangere 

velkommen i koret, men sandelig også dejligt at gense tidligere sangere. Hjerteligt velkommen til jer alle og 

fortsat god syngelyst. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4 . Regnskabsaflæggelse ved kasserer Poul-Henning Friborg 

Poul-Henning gennemgik regnskabet. 

Periodeafgrænsningsposter betyder, at regningen fås i 2015, men reelt hører under 2016. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500,- kr. pr. halvår, og det var der tilslutning til hos 

kormedlemmerne. 

6. Drøftelse af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

7. Årets valg 

Hanne Møller Laursen, Hans Høyer, Poul-Henning Friborg og Vilhelm Thorst var på valg. Alle var villige til 

at blive genvalgt, - og det blev de alle fire. 

8. Eventuelt 

Telefonlisten: Når telefonlisten bruges, er det vigtigt, at man får personlig kontakt med den, man ringer til. 

Det er ikke nok at sende en SMS eller lægge en besked. Hvis vedkommende ikke svarer, skal man ringe til 

den næste på listen. Desuden skal man sikre sig, at det er den nyeste telefonliste, man bruger. 

Præsentation af sangene til koncerterne: Bestyrelsen havde drøftet det ønskelige i, at sangene fremover 

bliver præsenteret lidt mere detaljeret, uden at det skal blive for langt, end det er tilfældet nu. Det skal 

selvfølgelig være i samarbejde med Mikael, som kan være med til at lave et oplæg. Præsentationerne skal 

øves på en koraften. På forespørgsel om nogle af kormedlemmerne ville påtage sig denne opgave, meldte 

følgende sig: Grethe, Hanne M.L., Inge, Niels og Tove H. Vi regner også med, at Mikael præsenterer, som 

han plejer. 

Vordingborg den 25.7.16: I anledning af Mikaels søns bryllup denne dag, er vi i koret blevet forespurgt, om 

vi kunne tænke os at synge to kærlighedssange til brylluppet. Ni sangere er forhindret, men der skulle være 

nok til, at det kan lade sig gøre. 

Fællessange: Niels har fået de tre fællessange til kortræffet i Domus Felix. De vil blive sendt på mail til alle 

den 16.3. 

Odden den 22.5.16: Der er endnu ikke noget aftalt tidspunkt for, hvornår vi skal mødes på Odden. Mikael 

vil undersøge, om vi eventuelt kan synge i kirken (for os selv). Med hensyn til spisningen har bestyrelsen 

besluttet, at Hans (!) står for indkøb af mad og drikkelse til at bringe med derop. Dette bliver betalt af 

korkassen! 



Kordag i november: Igen i år afholdes der en kordag, og det bliver den 6.11., hvor Christina Dahl 

underviser os ligesom sidste år. Stedet er igen Herslev Sejlklub, og Ole laver maden! 

Øveaftener: Susanne henstiller til alle i koret om at være stille til koraftenerne, mens de forskellige stemmer 

øver, da det vil lette arbejdet for dirigenten, og det hele vil gå lidt nemmere og hurtigere.  

Korrejser: Koret har ikke nogen aktuel korrejse, men bestyrelsen forhørte sig, om nogen i koret havde et 

forslag. Karl overvejer nogle muligheder. Poul-Henning skal til Stockholm til sommer og undersøger 

muligheder via sine venner. Niels ser nærmere på ”Sanger-netværket” på Facebook. Muligheden af at 

samarbejde med et lokalt kor blev også vendt. Bestyrelsen spørger Mikael, om han kan anbefale nogle kor. 

Birgitte fremhævede vigtigheden i en rejse, fordi den giver mulighed for, at vi kan lære hinanden bedre at 

kende, og det er gavnligt for koret. 

Annoncering: Vi er forpligtet til at annoncere vores aktivitet ved sæsonstart, og det koster 1.500,- kr. Niels 

spørger på mødet i Oplysningsforbundet den 16.3., om det stadig er obligatorisk. For at få lidt omtale, kan én 

fra bestyrelsen ringe til Dagbladet for at høre, om de vil skrive om et aktuelt arrangement. 

Tak til Anna og Hans for indkøb og servering af det dejlige traktement. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.50, og Søren takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent: Inge Grastrup 

 

Godkendt og signeret af dirigenten den 22. marts 2016 
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