
Generalforsamling i Tolstrup-Koret den 17. marts 2015 

 
Til stede: Susanne, Poul, Birgit, Lone, Hanne Holdt, Jan, Inge, Tove Rützou, Else Marie, Solvejg, Poul-

Henning, Tove Hjøllund, Ulla, Søren, Ole, Anette, Bente, Niels, Ane Sofie, Svend, Anna, Hans, Christel, 

Mogens, Tove Thorst, Vilhelm, Grethe og Hanne Møller Laursen. 

 

Fraværende: Anne Birgitte, Birgitte, Karen og Tina. 

 

1. Valg af dirigent 

Vilhelm blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid. 

Generalforsamlingen var først indkaldt til den 3.3., men det blev ændret til den 17.3. Dagsorden ifølge 

vedtægterne. 

 

2. Valg af referent 

Inge blev valgt. 

 

3. Formandens beretning 

Forårssæsonen 2014 sang vi i gang her på Sognegården og kunne som så ofte før glæde os over at være et 

kor med 30 sangere og fire stemmegrupper, hvilket giver os gode muligheder m.h.t. kor-arrangementer, som 

planlægges af vores lige så stabile dirigent Mikael.  

Alt i alt en særdeles stabil gruppe med et meget fint fremmøde til både øveaftener og koncerter. Det giver 

“sammenhængskraft“, ét af årets meget brugte begreber. 

 

I efteråret 2013 var der rejselyst i koret, så foråret ´14 stod i forberedelsernes tegn. Vi havde de vanlige 

forberedelser i forbindelse med forårskoncerterne i Osted kirke, plejecenteret Bøgebakken, kortræf i Felix/ 

Lejre og Hvalsø Kulturhus. Alle disse engagementer lå indenfor Lejre Kulturdage fra den 26. april, og den 8. 

maj kørte vi afsted: 32 personer, fordelt i 10 biler, pakket med klaver, nodehæfter, koncerttøj, forventninger 

og glæde - til Ladbergen nær Osnabrück. Vores tyske værter, koret Chorios, var behjælpelige med 

indkvartering på hotel, og de følgende tre dage bød på korprøver, vandretur, fællesspisninger, museumsbesøg 

og fælles koncerter på rådhuset og i den katolske kirke. Vi sang egne repertoirer samt tre fælles 

arrangementer på tysk. Chorios havde gjort fin reklame for vores besøg, og sørgede på alle måder godt for 

os. Der er noget at leve op til ved genbesøg i 2016! 

Så var sæsonen pludselig afsluttet - dog mødtes bestyrelsen og Mikael til afrunding af korrejsen og fortærede 

de lokale kulinariske specialiteter, som vi fik overrakt af Chorios. Dér havde vi forregnet os m.h.t. gensidige 

gaver, så det må vi gøre bedre næste gang. 

 

Sidst i august startede efterårssæsonen. I september drøftede bestyrelsen af forskellige grunde evt. 

medlemskab af en større organisation. Poul-Henning, Hans og Niels besøgte Dansk Oplysnings Forbund  

(herefter DOF), og medlemskab blev besluttet. Ved medlemskab har vi mulighed for rådgivning, 

lønadministration, tryk af plakater og programmer samt at ansøge om økonomisk støtte i DOF Musikpulje. 

 

I oktober forestod Niels et kursus i brug af nodeprogrammet Mozart på PC. Det foregik i Osted Kulturhus. 

Der var fin tilslutning. 

Sidst i oktober holdt vi igen i år kordag i Herslev med undervisning af Aleksandra Vagner, og afsluttende 

middag serveret af Ane´s Ole. 

Sidst i november blev det så allerede tid for den første koncert med julerepertoiret bestående af engelske 

Christmas Carols og ældre danske julesalmer. Vi sang ved indvielse af Café Ostedet, der var fyldt helt op af 

tilhørere. Derefter kom koncerterne på Bøgebakken og i St. Fuglede kirke med efterfølgende sang og 

forplejning i forsamlingshuset. Årets sidste koncert var belejligt i Særløse kirke. Dér plejer enten en 

sommerfugl eller flagermus at deltage, men denne gang drillede strømforsyningen, så der var mørkt i kirken, 

da publikum ankom, meget stemningsfuldt - men det var umuligt at læse noderne! Der kom dog hjælp, og 

koncerten blev gennemført i fuldt omfang. Alle julekoncerterne blev dygtigt akkompagneret af Camilla 

Donovan, så vi havde Mikaels fulde opmærksomhed. 



Sæsonen blev afsluttet med hyggeligt samvær hos Susanne og Poul, hvor alle bidrog med julede 

smagsprøver og lidt mere sang.  

2014 var alt i alt et år med mange gode koncerter og oplevelser til fælles glæde. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Poul-Henning 

Poul-Henning gennemgik regnskabet. 

Mellemregningen (2.970,- kr.) med Lejre kommune er endnu ikke afsluttet. 

DOF-tilskuddet på 5.000,- kr. gik til aflønning af Camillas assistance til vores julekoncerter. 

Kordagen var lidt dyrere end året før, mens administrationsomkostningerne var det halve af forbruget i 2013. 

Egenkapitalen på 16.446,- er ok. 

Poul-Henning svarede på nogle få spørgsmål til regnskabet, som derefter 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 nogen forslag. 

 

7. Årets valg 

Susanne Jespersen, Niels Rasmussen og Inge Grastrup var på valg, men alle var villige til at blive genvalgt, - 

hvilket de alle tre blev. 

Der skulle vælges en suppleant for Grethe Nielsen, som ønskede at fratræde i utide. Hanne Møller Laursen 

blev foreslået og valgt. 

Som revisor for 1 år blev Vilhelm Thorst foreslået og valgt. 

Susanne takkede Grethe for hendes arbejde i bestyrelsen, - især de mange år hvor hun stod for korets 

regnskaber. 

 

8. Eventuelt 

Susanne orienterede om, at vi forventer korbesøg fra Ladbergen i foråret 2016. 

I den forbindelse skal der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af 2 personer fra bestyrelsen og 2-3 

personer fra de øvrige kormedlemmer. Interesserede kan give bestyrelsen besked næste koraften. 

Planlægningsgruppen skal lave en oversigt over indkvartering, bespisning, udflugter m.m. Vi forventer, at 

der kommer ca. 40 personer. 

Niels har meldt sig som deltager i planlægningsgruppen. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30, og Vilhelm takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Referent: Inge Grastrup 

 

Godkendt og signeret af dirigenten den 24. marts 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


