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GENERALFORSAMLINGEN I TOLSTRUPKORET  

Tirsdag, den 17. august 2021 kl. 20.00. 

 

Deltager antal: 22  

og vores kontakt til DOF Bramsnæs Brian Hornuff. (BH), som var med til punkt 1 og 2 af GF. 

 

Punkt 1 og 2 Valg af dirigent og referent 

Formanden Susanne åbnede generalforsamlingen med valg af dirigent: Flemming Olsen - og 

referent: Christel I. Nielsen. 

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 27. juli, i forhold til vedtægterne, pr. mail til alle 

medlemmer. 

 

Punkt 3 Beretning:  

Susanne aflagde beretning om korsæson 2020 og 2021, se side 3 og 4.  

Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus. 

 

Brian Hornuff DOF (Dansk Oplysning Forbund) bød Tolstrupkoret velkommen i den for os nye 

aftenskoleordning. Dette betyder en stor lettelse for bestyrelsens arbejde, hvad angår lønudgiften 

m.v. til korlederen. Bestyrelsen skal nu bare tage sig af korarbejdet og koncerter. 

Det nye kontingent bliver opdelt i to dele:  

Kontingent til DOF ca. 420 kr. (afhængigt af antal kormedlemmer) og til koret 250 kr. pr. ½ år.  

Der kan søges om Debatmidler - inden 31 december 2021 - hvis det bliver som et åbent møde 

med foredrag med mulighed for spørgsmål bagefter. Der ligger mange midler, som skal bruges. 

Der blev drøftet økonomi til øvelokaler, fælleskoncert 1 gang om året, vores egne 3 julekoncerter 

samt 2 forårskoncerter. Der bliver ikke opkrævet entre til vores koncerter.  

Der bliver ydet tilskud til solist til koncerter 

 

Punkt 4 Regnskabet: se på hjemmesiden. 

Kasserer Tove Hjøllund berettede om de store vanskeligheder med lønregnskaber i Coronatiden 

og vores slunkne korkasse. Tilbagebetalingerne fra Statens hjælpekasse er stadig ikke kommet. 

Korlederen Annette Simonsen har fået løn for hver af vores øveaftener. Koret fik 1/3 tilskud til 

lønnen. I Corona-perioden søgte Annette om orlov, så der var ingen lønudgifter. Med den nye 

ordning bliver der ingen ”lønproblemer” ved vores medlemskab i DOF: 

Der var spørgsmål om salg af vinglas til Osted Kulturhus – Vi låner nu af Sognegården glas og 

service og betaler 10 kr. pr. gang. 

Spørgsmål om kontingent til KOR 72 – Flere var glade for muligheden for korstævner og Corona-

sang på nettet samt den fine korsangbog, som vi fik gratis. Kunne det bruges lidt mere i koret? 

Ang. budget: Kassereren Tove Hjøllund har opstillet et budget, som blev drøftet. 

Regnskabet og Budget blev godkendt af forsamlingen med applaus og tak til Tove for det store 

arbejde, som er forbundet med dette. 
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Punkt 5 Fastsættelse af kontingent: 

Kontingent blev sat til ca. 650 kr. Se ovn. forklaring. Dette blev godkendt af forsamlingen. 

 

Punkt 6 Indkomne forslag: Ændringer af vedtægterne: Se de nye vedtægter på hjemmesiden. 

§1 Ændring Tolstrupkoret er nu hold under DOF Bramsnæs… 

§2 Ændring Formål er amatør-korsang... 

§3 Ændring Optagelse af medlemmer… 

§7 Tilføjelse Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder… 

§8 Ændring Underviser ansættes af DOF Bramsnæs... 

Alle ændringer blev vedtaget uden stemmeoptælling men med applaus. Der var ingen negative 

ytringer. 

 

Punkt 7 Årets valg: 

Bestyrelsen Susanne Jespersen modtog genvalg, 

         ” Niels Rasmussen modtog genvalg, 

         ” Hanne Møller Lauersen modtog genvalg, 

Kasserer er Tøve Hjøllund, ikke på valg. 

Suppleant Hanne Gammelby modtog ikke genvalg, 

         ” Karen Mikél Jensen blev valgt. 

Revisor Hans Olsen modtog genvalg 

Revisorsuppleant Inger Andersen modtog genvalg 

 

Punkt 8 Eventuelt: 

Korweekend:  Susanne Jespersen 

Der kan evt. ved egenbetaling og medbragt mad stables en korsøndag på benene. 

En stor tak til Tove Hjøllund for stor indsats i Coronatidens besværligheder og regnskabsførelse og 

det administrative arbejde. Også en stor tak til Hanne Gammelby i en tid med et stort administrativt 

korarbejde. 

Der var spørgsmål om hvad DOF betød?  Dansk Ornitologisk Forening? (De nye Tolstrup Sanglærker)?? 

Dansk Oplysnings Forbund. 

Generalforsamlingen sluttede med en fin servering af pølse-ostebord med kaffe og vin for en 

egenbetaling af 20 kr.  

Alle deltagere var glade for at starte en ny korsang-sæson på tirsdag, den 24. august 2021. 

 

cin 
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               BESTYRELSES BERETNING 2020 for TOLSTRUPKORET 

 

Bestyrelsens beretning er denne gang helt overordnet præget af covid-19.  

Beretningen rækker ud over tiden fra sidste generalforsamling (afholdt 15.9.2020) for at give et overblik af 

situationen. 

Dén virus finder ind alle vegne i samvær mellem mennesker, og derfor påvirkede den alt hvad vi foretog os 

– eller ikke foretog os, i det forgangne år. 

 

Så sent som i marts 2020 sad vi i bestyrelsen og fulgte op på opgaver til den kommende Fælles kordag for 

korene i Lejre kommune. Vi var noget spændte på det – vores nye dirigent, Annette Simonsen, skulle 

nemlig dirigere fællesnummeret, og vi havde kun haft få øvegange med Annette. Men vi var optimistiske, 

og havde også plan for yderligere to koncerter i foråret. 

 

Korets kasserer var dengang Poul- Henning Friborg (P-H F).  

Det er ikke nogen hemmelighed at bestyrelsen de sidste år har drøftet foreningens regnskab en hel del, og 

P-H F har i flere år orienteret generalforsamlingen om et udestående med kommunen, en manglende 

opkrævning. Lige op til planlægning af generalforsamling i marts 2020 spidsede situationen til, da vi ærligt 

talt ikke kunne forstå P-H F´s regnskabsføring og forklaringer. Resultatet blev at P-H J trak sig fra 

bestyrelsen, og Tove Hjøllund (tidl.suppleant) trådte til som bestyrelsesmedlem, og kasserer. 

Herefter udarbejdede Tove et nyt regnskabssystem som er langt mere overskueligt, og tak for det.  

Covid-19 rasede i hele Verden, gen. Fors. Blev udsat, og Tove udarbejdede et nyt regnskab som også blev 

gennemgået af foreningens revisor. 

Resultatet blev at vi måtte foreslå en kontingentforhøjelse, som da også blev vedtaget da 

generalforsamlingen endelig kunne gennemføres i september 2020. 

 

Bestyrelsen fandt andre, egnede lokaler, som kunne opfylde afstandskravene på 2 m´s afstand/4 m2 pr. 

person, mundbind, håndsprit og afspritning af berøringsflader. Vi øvede både i Domus Felix, Hvalsø 

Kulturhus og Hvalsø skole, men afstandskravene gjorde det næsten umuligt for sangerne at høre hinanden. 

Dirigenten havde det nok ligeså vanskeligt med at undervise.  

Vi sang helt indtil december 2020, havde planlagt koncert i Hvalsø kirke, med transmission af lyd og billede 

til Hvalsø Sognegård, så publikum kunne sidde dér i sikkerhed, og koret kunne synge med korrekte afstande 

i kirken. 

I december ville bestyrelsen spørge korets medlemmer pr. mail om deres indstilling til at fortsætte 

sangundervisningen under de gældende forhold, da vi hørte at nogle var usikre på at møde op, følte sig 

forpligtet, og det afgjorde straks sagen: vi indstillede undervisningen fra 7.12.2020 og indtil der igen blev 

mere normale forhold. Ingen af de tre planlagte julekoncerter kunne gennemføres forsvarligt. 

Kormedlemmerne udtrykte både forståelse og tryghed ved denne beslutning. 
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Hvad angår Aftenskolen Tolstrupkoret, så er det igennem årene blevet mere omfattende at indberette, 

søge midler, samarbejde med bank, rekruttere nye medlemmer m.m. Bestyrelsen ville gerne bruge tiden på 

at arrangere koncerter og andre korsang-relaterede opgaver, så bestyrelsen tog fat på mere konkrete 

diskussioner med det formål at minimere de administrative opgaver. 

Tove og Niels holdt møde med leder af DOF Bramsnæs om muligheden, og Tove kontaktede bank vedr. de 

praktiske forhold.  

Bestyrelsens medlemmer var enige om at det kunne blive en god løsning for koret, således at vi nu er en 

Sangforening/et kor under  DOF´s paraply, i stedet for en selvstændig aftenskole. 

Fordele: Ændringen vil give korets dirigent en lille lønstigning 

           Korets eksistens bliver annonceret via DOF´s kursusprogram 

           Kasserer skal ikke længere stå for løn, feriepenge, skat, løn til pianist ved koncerter, mellemregning    

           med kommunen, opkrævning af kontingent o.lign. 

           DOF har midler, så vi har mulighed for at søge til instrument eller andet relevant. 

           Bestyrelsen og koret kan koncentrere sig om opgaver som vedrører det ”sanglige”, samt forvaltning  

           af korets egen kasse vedr. koncerter og arrangementer i koret. 

Denne organisationsændring vil kræve tilpasning af foreningens vedtægter, som fremlægges på denne 

generalforsamling. 

 

Det er altså ikke særligt sjovt at være i et kor som ikke må mødes… bestyrelsen overvejede at koret kunne 

mødes inden sommerferie, men så kom Annette, (dirigent) os i forkøbet og inviterede til grillaften på 

terrassen på Tuse Næs. Det var der rigtig god tilslutning til, da de fleste medlemmer var startet på Corona-

vaccination, nogle var færdige, og arrangementet var overvejende udendørs. Det blev et herlig og stærkt 

tiltrængt gensyn. Og der blev da sunget, enstemmigt. 

Hermed kunne vi gå en sommer i møde med håb om fuld vaccination og dermed mulighed for at genoptage 

det som vi kommer for: at lære at synge, sammen. 

 

Dette var bestyrelsens beretning. 


