
Generalforsamling i Tolstrup-Koret den 25. februar 2014 

 

Til stede: Hanne M.L., Birgit, Christel, Mogens, Solvejg, Hanne H., Niels, Inge, Tove R., 

Else Marie, Tanja, Karen, Ulla, Birgitte, Vilhelm, Tove T., Susanne, Hans, Jan, Anna, Svend, 

Poul, Poul-Henning, Lone og Mikael (indtil pkt.  4). 

 

Fraværende: Grethe, Ane Sofie, Anne Birgitte, Søren, Tina, og Tove H.  

 

1. Valg af dirigent 

Hanne M.L. blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 

i rette tid og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent 

Inge blev valgt. 

 

3. Orientering om korrejse til Ladbergen 

Datoerne og indkvarteringen er på plads. Vi skal bo på Hotel Stegemann i Westladbergen, 4 

km. fra selve byen, i perioden 8. – 11. maj 2014.  

Vores kontaktperson i Ladbergen, Hans-Dieter, meddelte den 25.2. telefonisk, at på grund af 

den krævende planlægning af deres kors 140-års jubilæum, hvor 65 kor skal samles, har der 

endnu ikke været tid til at planlægge program for vores kor, - men vi blev lovet, at der 

kommer et fint program! Vi ved dog allerede nu, at der er arrangeret en koncert i en katolsk 

kirke søndag formiddag. 

 

4. Formandens beretning v/Susanne 

2013 startede med smukt vejr, og korets dirigent, Mikael, fyldte denne dag 60 år. Han blev 

overrasket med besøg og gave fra koret. 

Forårets repertoire bestod af en håndfuld Beatles, danske sommersange om lyse bøge og en 

stork, samt den største udfordring: Høybye´s Spring Morning. Den var udfordrende, og det 

var spændende at følge publikums reaktioner. 

I april havde vi kort kordag i Osted Kulturhus, og vi sang dér i forbindelse med indvielsen i et 

stort telt, som heldigvis blev stående trods stærk blæst. 

Vi gav også koncert på Bøgebakken, og den 30. april var der kortræf i Domus Felix, Lejre. 

Vi havde stafetten som arrangører, og 5 lokale kor deltog, i alt godt 100 sangere. Mikael 

havde planlagt og dirigerede det afsluttende fælleskor, og arrangementet var godt besøgt. Her 

skal lyde nok en tak til alle jer, som hjalp til med både stort og småt - bagere, kaffebryggere, 

vinsælgere, stole- og podieslæbere. Det var en dejlig dag - knap så dejligt var det dog, at 

købmanden blev sur over at måtte tage en masse sodavand retur! Men vinresterne nød vi om 

aftenen i Tove & Boyes stue, tak for det fine initiativ og husly. 

Vi afsluttede foråret i Hvalsø Kulturhus, hvor der var plads til hele programmet. Der var også 

pænt besøg, ca. 70 gæster. 

På bestyrelsesmødet i august drøftede vi igen ønsket om en korrejse - helst til Stockholm, 

alternativt et sted i Tyskland. Kontakter og forberedelser kom i gang, men det lykkedes ikke i 

forhold til Stockholm i denne omgang. Hurtigt vendte vi næsen mod Tyskland, og i november 

fik vi en aftale med et kor i Ladbergen, nær Osnabrück. 

Efterårets sanglige aktiviteter bestod igen i år af en kordag i Herslev Sejlklubs lokaler. 

Operasanger Aleksandra Vagner underviste i enkelt- og korisk vejrtrækning, og stemmebrug, 

og vi øvede vanskelige passager fra repertoiret. Der blev arbejdet godt, men vi blev for trætte 

til at synge hele eftermiddagen. Pausen indtil middagen blev for lang, så næste gang starter vi 

kordagen lidt senere, for vi vil gerne fortsat afslutte dagen med middag sammen med vores 

gæster, og Ole laver jo dejlig mad til os. 



Det er rart og vigtigt, at vi har lidt andet end dét at synge sammen, og det er ikke alt sammen 

fest og glæde. I foråret samledes vi desværre om to begravelser. Tove Hjøllund mistede 

pludseligt sin søn i februar, og Anette Braun døde i marts efter lang tids svær sygdom. 

December blev igen besat med dejligt mange koncerter - det er jo også her, vi tjener penge: 

Store Fuglede, Bøgebakken, Særløse. Og som noget nyt: Glim kirke. En dejlig rummelig 

kirke, som vi håber vil have os igen. 

Fra Glim kørte vi til Osted Kulturhus, til sang, pizza og et glas vin. Det var godt og nemt! Tak 

til jer fra Osted for det. Og tak for den pæne julebuket, I gav mig, - den holdt længe. 

Årets bestyrelsesmøder har handlet om planlægning af kordagen, og især om forberedelser til 

korrejsen 2014. Det glæder mig meget at se så god tilslutning til rejsen, både med hensyn til 

sangere og ledsagere. En særlig tak til Mikael, som også lægger ekstra arbejde i 

forberedelserne angående repertoiret og kontakt til tyskernes dirigent. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

5. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Poul-Henning 

Poul-Henning gennemgik regnskabet. 

Mikael får udover lønnen penge for 5 timers forberedelsestid. 

Koret får ikke penge for forårskoncerterne, men for julekoncerterne får koret 3.500,- kr. pr. 

gang, dog er der aftalt 1.500,- kr. med Bøgebakken. 

Korets medlemstal er stabilt, og det er det, der sikrer en fast indtægt. 

Christel foreslog en eventuel egenbetaling til næste kordag. Svaret var, at det kan blive 

aktuelt, hvis der ikke er så mange penge i kassen. 

 

Efter disse uddybende kommentarer blev regnskabet godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

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

hos kormedlemmerne. 

 

7. Drøftelse af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

8. Årets valg 

Grethe Nielsen, Hans Høyer og Poul-Henning Friborg var på valg men var alle villige til at 

blive genvalgt, - hvilket de alle tre blev. 

 

9. Eventuelt 

Angående rejsen til Ladbergen sendte Susanne listerne med værelsesfordeling og ”bil-

fordeling” rundt til orientering. 

På forespørgsel fra Svend blev han orienteret om, at vores kor giver koncerter i forskellige 

kommuner og desuden nogle gange i udlandet.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45, og den havde kun varet ca. en halv time! Hanne 

takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent: Inge Grastrup 

 

Godkendt og signeret af dirigenten den 4. marts 2014 

 

 

 


