
                               Beretning for Tolstrupkoret 2018 

 

Forårssæsonen startede d. 9/1-18, og udover de ugentlige koraftener var vores opmærksomhed rettet mod 

den fælles forårskoncert, Store Kordag for korene i Lejre kommune, som Tolstrupkoret skulle arrangere. 

Inden da holdt vi dog en koncert i Hvalsø kirke sammen med Hvalsø Sognekor, og temaet var relateret til 

påsketiden. 

Ang. Store Kordag havde vi i bestyrelsen drøftet mulighederne for lokaler allerede i efteråret -17. Vi ville 

gerne have bedre øvelokaler og plads end i Domus Felix og Hvalsø Kulturhus. ØmHuset var under 

opbygning, Hans og Niels så på lokalerne og fik aftalt lån af næsten hele huset til kordagen søndag d. 22 

april. Men- men: færdiggørelsen trak ud, og vi måtte ”klippe en hæl og hugge en tå” for at det kunne 

lykkes. 

På koncertdagen var der arbejdslamper på toiletterne, cementrester i krogene, børnehavens legetøj stod 

stablet på scenen i den store sal. 

Med STOR hjælp fra korets medlemmer lykkedes det at få kørt scenepodier fra Osted Kulturhus og stole fra 

Hvalsø til Øm. Særlig tak til jer som slæbte og kørte i pendulfart. Så kom bageholdet med kager og 

luxusboller, og café holdet indrettede sig. I det dejligste solskin ankom de andre kor, og syntes at der var 

dejligt !  

Koncerten forløb godt, alle 5 kor gjorde deres bedste, men det skortede på publikummer – men 

koncertdagen var sidste dag i Lejre Kulturdage, det var dejligt ude-vejr, og der var rigtig mange aktiviteter. 

Endnu en gang: Tak til alle jer som gjorde det muligt at gennemføre. 

To dage efter gav vi koncert i Osted Kulturhus med fuldt repertoire, og den var godt besøgt. Sidste koncert 

var på plejecenter Bøgebakken d. 29 april, og Camilla Donovan var pianist ved alle koncerterne. 

Sæsonen sluttede d. 8 maj med standardrepertoiret. 

Efterårssæsonen startede d. 28 august, og så var juleforberedelserne i gang ! 

Snart blev det tid for årets kordag i Herslev Sejlklubs lokaler, og Morten Hjelt var- som i 2017- inviteret til at 

inspirere og skole vores stemme- og vejrtrækningsteknikker. Dagen sluttede som vanligt med spisning 

(buffet fra Osted Hallens cafeteria). Når vi står dér og synger, kan man sommetider undre sig over nogle 

ord, vendinger, eller sammenhæng, og nu havde vi sunget om ”ananaslikør”, så det serverede Poul-Henning 

til fornøjelse. 

Julesæsonens koncerter blev i rækkefølge: Store Fuglede kirke, plejecenter Bøgebakken, og Særløse kirke, 

herefter afslutning for kor og ledsagere med ost og vin i Sognegården Ny Tolstrup. 

Det er julekoncerterne som indbringer honorarer, men 2018 blev lidt anderledes, idet koncertbudget for 

Hvalsø-Særløse var opbrugt. Vi blev foreslået at give koncert i Hvalsø kirke (så kunne vanligt to koncerter 

slås sammen, og vi kunne få honorar). Bestyrelsen var dog hurtigt enige om at Særløse er ”vores” 

julekoncert-kirke, så vi tilbød at give koncert dér, uden honorar. Det blev godt modtaget, og så kunne 

traditionen holdes. Hvis der alligevel viser sig et lille overskud for kirken, bliver vi tilgodeset i 2019.03.07 

Der var oprindeligt også aftalt en julekoncert i Glim kirke, men da repertoiret passede fint til Hellig tre 
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GENERALFORSAMLINGEN I TOLSTRUPKORET  

Tirsdag, den 15. september 2020 kl. 20.00. 

Deltager antal: 22 

 

Mødet startede med en fin servering af flotte smurte pølse- og ostemadder og drikkevarer, der blev 

pga. Corona-tid serveret af bestyrelsen. 

 

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 indkald i foråret den 24. marts, i forhold til vedtægterne, men blev 

skubbet til ny dato 15.09.20 pga. Corona udsendt den 1. september pr. mail til alle medlemmer. 

 

Punkt 3 Beretning:  

Susanne aflagde beretning om korsæson 2019 og 2020, se vedlagte. 

 

Punkt 4 Regnskabet: se bilag. 

Der har været tolkningsproblemer mht. kommunens 10% pulje tilskud til koret, som har været 

uklart i flere år. Det resulterede i uoverensstemmelse med Poul-Henning Friborg, som er stoppet 

som kasserer og sanger i koret. Regnskaberne har været godkendt af generalforsamlinger 

gennem flere år, problemet med 10% puljen og tilbagebetalingen til koret blev lovet løst hver gang. 

Ud over dette 10% pulje spørgsmål har regnskaberne altid været helt i orden og der var mange 

rosende ord for Poul-Hennings indsats som kasserer. 

Bestyrelsen bad Tove Hjøllund og hendes mand Bøje til at gennemgå knuden i regnskaberne, som 

blev løst i godt samarbejde med Kommunens medarbejder Ina Fredriksen. Mellemregningen til 

kommunen er betalt nu, også for 2019, som resulterede i en næsten tom korkasse.  

Tove og Bøje ydede en stor indsats i løsningen af problemet og fremkom med et fint regnskab.  

Regnskabsrevisor Hans Olsen påpegede det store forbrug af midlerne, som var fiktive, pga. af den 

mærkelige regnskabsføring, posteringer var ikke forkerte, men styrkede fejlagtigt balancen. Der 

blev brugt penge, som vi ikke havde, til bl.a. kor dag. Tak til Hans Olsen for grundig gennemgang 

og forklaring af bemærkningerne til regnskabet. 

Udgift til Camilla Donovans indsats ved koncerterne blev drøftet.  

Forsamlingen var meget glad for hendes deltagelse, som løftede niveauet til koncerter og gav 

dirigenten ’frie hænder’. Tilskuddet til hendes honorar dækkede hendes honorar ca.2/3 del. 

Samarbejdet var ikke bekræftet af dirigent Annette Simonsen.  

Ang. budget: Kassereren blev opfordret til at lave et budget. Tove vil måske lave et overslag til 

næste regnskab. 

Ang. Kordag: Datoen er sat til søndag, den 8.11.2020 kl. 14.00 i Herslev Sejlklubs lokale. 

Ane-Sofie og Ole har tilbudt at lave en sammenkogt ret og der bliver brugerbetaling 75 kr. + 

drikkevarer. Annette Simonsen som underviser. Lokalet kan rumme sangerne i disse Coronatider.  

 

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen. 
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Punkt 5 Fastsættelse af kontingent: 

Der var stor bekymring omkring økonomien og manglende koncertindtægter i juletiden pga. Covid-

19, og manglende kontingentindtægt, pga. forventet færre medlemmer.  

Kontingent blev sat til 650 kr. Kassereren fremsender opkrævning minus 175 kr. i returbetaling fra 

sidste sæson, som vi får dækket af tilskud fra Statens hjælpepakke. Dog kun 90%. 

Tidligere sangere får så også 175 kr. tilbagebetalt. 

Ved næste generalforsamling overvejes yderligere kontingentstigning til: 700 kr.  

 

Punkt 6 Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 7 Årets valg: 

Bestyrelsen Hans Højer modtog genvalg, 

Kasserer Tøve Hjøllund valgt som kasserer, 

Suppleant Hanne Gammelby valgt som ny suppleant. 

Revisorsuppleant Inger Andersen modtog genvalg 

 

Punkt 8 Eventuelt: 

Korweekend: 

Der savnes mere socialt sammenholdt i koret, en korweekend blev foreslået, måske sammen med 

andet kor og afsluttende med koncert. Nogle kor tager ture sammen en gang om året. Forslag om 

måske 2 dage uden overnatning, i forbindelse med vores kordag, hvad er stemningen? 

Bestyrelsen har drøftet dette, men dette blev skubbet indtil videre til der ikke er flere Covid-19 

problemer. Vor korleder Anette Simonsen er blevet mere bundet af sine ansættelser, hun har 

måske svært at være med. 

Ang. Kor:   Der kom forskellige indlæg: 

Der bruges for meget tid til at indøve vejrtrækning mv. i forhold til sangen.  

For meget flerstemmige klaverspil til at kunne skelne de enkelte stemmer, der er for lidt tid til at 

kunne lære sin egen stemme.  

Det er svært at høre i vores nuværende Coronaopstilling. Vi sidder for langt væk fra hinanden. Det 

kræver at vi er helt sikker vores egen stemme. Evtl. de stærke stemmer bagved, det kunne måske. 

hjælpe. Vi afventer, hvordan det bliver i det nye lokale i Hvalsø Skoles kantine. 

Kun øvelse af 2 sange pr. aften er for kedeligt.  

Bestyrelsen kommenterede, at koret skal fremkomme med ønsker og kommentarer, ros og ris 

direkte til dem. 

Julekoncert i St. Fuglede: 

Skal det fortsætte? Lang tur i mange biler, kan det svare sig? 

Der bliver overskud, honoraret er sat op, dato er lagt fast, men Covid-19 giver sikkert problemer. 

 

Generalforsamlingen var slut ved 22.30 tiden, Susanne takkede for en god aften. Så var der bare 

det store arbejde for bestyrelsen at ’Coronaryddeop’. 

 

cin 



Konger, blev den flyttet til 8. januar 2019. Koncerten blev rigtig fin, og Glim kirke er dejlig at synge i. 

Menighedsrådet serverede dejlig frugt, sandwich og bobler efter koncerten. 

Efter Lejre Kulturdage i foråret, nedlagde koordinationsgruppen sig selv. Ingen tog tråden op, men i 

korsammenhæng var vi enige om at fortsætte traditionen. I november ´18 indkaldte vores bestyrelse alle 

korene til møde, og nu er repræsentanter for Trollekoret, Hvalsø Sognekor og Tolstrupkoret i gang med at 

planlægge Store Kordag 2019. 

Bestyrelsen har holdt 4 møder i 2018, og det er altid koncentreret: opdatering af hjemmeside, ansøgninger 

til folkeoplysningsudvalget og DOF, planlægninger af kordag, koncerter, drøftelser af vedtægter og enkelte 

nye regler, økonomi, plakater, foromtaler og meget mere.  Det er altid fornøjeligt, og det giver resultater. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Hermed afsluttes beretningen 2018. 

Susanne Jespersen, fmd. 

 

 

 


