
Referat fra generalforsamlingen i Tolstrupkoret den 20. februar 2018 

Til stede: Susanne, Poul, Birgit, Hanne M.L., Inge, Tove R., Solvejg, Inger, Ole A., Poul-Henning, Tove H., 

Søren, Ole S., Anette, Bente, Birgitte, Niels, Anna, Hans H., Hans O., Christel, Mogens, Tove T., Vilhelm, 

Grethe, Karen, Hanne H. og Flemming. 

Fraværende: Lone, Jan, Else Marie, Ulla, Ane Sofie og Tina. 

1. Valg af dirigent 

Vilhelm blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet, og at 

dagsordenen var efter vedtægterne. 

2. Valg af referent 

Inge blev valgt. 

3. Formandens beretning 

Sæsonstart 2017 var den 3. januar, der var meget at lære, ingen tid at spilde, og dirigent Mikael var som 

vanligt veloplagt og godt forberedt. Det var glædeligt at se hele den ”gamle garde” samlet igen.  

Sidst i april afholdt vi korets egen forårskoncert i Osted Kulturhus, og den var fin besøgt. Vi fortsatte 

initiativet med, at et par sangere skiftes til at annoncere sangene, og det fungerer godt - blot skal man fatte 

sig i korthed, og det kræver både forberedelse og disciplin. Det bliver godt modtaget af publikum. 

Den 3. maj var der fælles forårskoncert, store Kordag, denne gang arrangeret af Trollekoret, som havde valgt 

Hvalsø Kulturhus som rammen. Som fordele ved stedet nævnes: god plads til publikum og sangere, da 

udearealerne mod biblioteket fint kan benyttes. Der er både flygel, scenepodier og stole nok. Ulemperne er: 

manglende køkken-/caféfaciliteter, forstyrrende støj i salen fra udeområdet. Koncerten var godt besøgt, og 

alle kor havde fine og varierede repertoirer. 

7. maj gav vi koncert på Bøgebakken, og bagefter tog fotograf John Ebrecht gruppefotos af koret, placeret i 

solen, foran gravhøjen nær Bøgebakken. Vi afsluttede sæsonen med spisning i Osted Kulturhus, maden blev 

leveret at Osted Slagteren, og der var alt rigeligt. 

Kort herefter fyldte Søren (bas) 60 år og havde inviteret koret til at synge. I en tidligere svinestald med 

bøgegrene og gulvtæppe sang vi - det kan ses på YouTube. Dér kan man også se, at det er vigtigt at 

koncentrere sig hele tiden. Det lød heldigvis bedre i stalden, end det gør på YT. 

Efterårssæsonen startede den 22. august, og kort derefter sang vi ca. 20 minutters tid ved Grethe (2. sopran) 

og Vagns guldbryllupsfest på Overdrevskroen. Da arrangementet lå kort efter sæsonstart, var det sange fra 

standardrepertoiret, samt et par efter Gretes ønske. 

Med hensyn til at synge ved sådanne arrangementer, har vi i bestyrelsen drøftet rammerne for at deltage. 

Beslutningen er følgende: Koret optræder gerne på forespørgsel, forudsat at  

1) Vi kan stille med et sangbart kor, inklusive Mikael. 

2) Synger fra Standardrepertoiret og den aktuelle sæsons repertoire.  

Der er ikke tid til at tage gamle numre op m.h.p. en enkelt optræden. 

5. november holdt vi dette års kordag i Herslev Sejlklubs lokaler. Underviser var fra kl. 14-17 Morten Hjelt, 

som professionelt og legende inspirerede os. Morten er kropsligt legende, og han forsøgte i overført 

betydning at skubbe til vores kroppe og stemmer.  



Dagen sluttede med spisning, denne gang leverede Saaby Forsamlingshus en Italiensk buffet. 

Efter krav fra EU! har vores bank, Nordea, haft foreningens vedtægter og bestyrelses sammensætning til 

gennemsyn, og der var brug for en enkelt tilretning af formulering. I den anledning holdt vi en meget kort, 

ekstraordinær generalforsamling, den 10. oktober, og formuleringen er godkendt. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, der er altid nogle evt.-punkter som er væsentlige, og især interessante at 

drøfte. På det sidste møde besluttede vi at udnævne Poul (tenor) som æresmedlem, hermed tillykke med 

den status. Den er tildelt for hans initiativ til dette kor og kan ikke tildeles andre personer. Privilegier: 

æresmedlemmet fritages for kontingent og kan deltage i koret i det omfang, det er muligt.  

Koret havde fire julekoncerter: For 15. gang i træk sang vi i Store Fuglede Kirke, og det er flot gået. De vil 

stadig gerne have os igen. 

Så var det Bøgebakken, Osted Kulturhus og Særløse Kirke.  

Koncerten i Osted var magert besøgt, og det hænger sammen med, at vi jo kort efter gav koncert i Særløse - 

som til gengæld var fyldt til sidste plads. Konklusionen er, at vi ikke skal holde julekoncert i Osted Kulturhus. 

Den sidste koncert var med vilje placeret i Særløse, så vi kunne holde afslutning i sognegården Ny Tolstrup. 

I efteråret kunne Mikael og koret glæde sig over, at han har dirigeret os i tilsammen 25 år, fordelt på to 

flerårige perioder, endnu en gang tak for det.  

Det blev fejret med ekstra oste- vin- kaffe- og kagebord. Tove og Hanne havde sammen med pianist Camilla 

D. arrangeret et potpourri, som koret sang til overraskelse og morskab for Mikael. Tak til Tove og Hanne for 

den indsats. Mikael blev bevæget og meget glad, og et gavekort til DR Koncerthus på kr. 1.000,- gjorde stor 

lykke. 

Hermed beretning for 2017. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Poul-Henning Friborg 

Poul-Henning gennemgik regnskabet. 

Driftsunderskuddet på 9.644,- kr. blev rettet til 14.644,- kr., idet Hans netop den 20.2. havde fået en mail 

om, at DOF-tilskuddet på 5.000,- kr. blev trukket tilbage, fordi bestyrelsen ikke havde søgt om beløbet inden 

for tidsfristen den 31.1.2018. 

Poul-Henning har stadig problemer med eksakt at få at vide fra Lejre Kommune (Ina), både hvilket tilskud 

koret skal have, og hvad vi eventuelt skylder kommunen. 

Kommentarer til regnskabet: 

Det høje beløb til afslutningskomsammen, 9.332,-, skyldes, at maden blev købt udefra. Det vil ikke gentage 

sig ifølge Susanne. 

Christel kommenterede på madudgifterne til kordagen og andre sammenkomster: for at gøre det billigere 

kunne hvert enkelt kormedlem bidrage med en egenbetaling og eventuelt selv medbringe drikkevarer. 

Hans O. syntes, der var visse mangler i regnskabet p.g.a. de løse ender vedrørende tilskuddet fra kommunen. 

Hans foreslog, at bestyrelsen henvender sig til Kulturchefen for ad den vej at få en afklaring. 



Mogens: Det er Kultur og Fritid, der bevilger pengene, men det er Ina, der laver en list over tilskud til hver 

enkelt forening. 

Hans H: Bestyrelsen arbejder videre med sagen og vil tage fat i andre end Ina. 

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 kommet et forslag fra Inge med følgende ordlyd: ”Jeg synes, at de strikkede blomster, som Ane Sofie 

har lavet til alle medlemmerne i Tolstrupkoret til koncertbrug er rigtig flotte, men at de i stilen passer bedst 

til damer. Mit forslag er, at det kun er damerne, der pyntes med blomsterne, og at herrerne (som er kønne 

nok i sig selv!) fremstår uden blomst”. 

Der kom kun få kommentarer, men en håndsoprækning viste, at et flertal af kormedlemmerne støtter 

forslaget. Bestyrelsen går videre med sagen. 

7. Årets valg 

Tove Hjøllund, suppleant, Hans Høyer, medlem, og Poul-Henning Friborg, kasserer, var på valg. Alle ville 

gerne modtage genvalg, så alle tre blev valgt. 

8. Eventuelt 

Birgitte ytrede ønske om, at koncerten på Bøgebakken kunne afvikles lidt anderledes, så der eventuelt var 

noget samvær med beboerne efter koncerten. 

Tove T.: Bøgebakkens Venner kan eventuelt kontaktes og være med som hjælpere den dag, vi giver koncert. 

Niels havde plakater vedrørende Kor-komsammen med til uddeling og opsætning. 

Hans orienterede om, at der bliver brug for 4-5 personer til at hjælpe med opstilling af stole m.m. til Kor-

komsammen den 22. april. 

Inge spurgte ind til ájourføringen af korets ”billedgalleri”. Tina har allerede tilbudt sin assistance med at tage 

nye billeder, hvis nødvendigt. 

Grethe takkede for korets indsats til guldbryllupsfesten. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referent: Inge Grastrup 

Godkendt og signeret af dirigenten den 28. februar 2018 

 

 

 

 

 

 


