
Bestyrelsens beretning for TOLSTRUPKORET 2019 + info vedr. opstart 2020 
 
Året 2019 startede med en julekoncert, som blev forvandlet til en Hellig tre Kongers koncert d. 8/1 i Glim 
kirke. Det blev en dejlig koncert og oplevelse i samarbejde med præsten og menighedsrådet. 
Derefter gik det sædvanlige korarbejde i gang, og d. 12/3 blev den ordinære generalforsamling afholdt. Der 
var ikke særlige bemærkninger til denne, udover et par spørgsmål til regnskabet. 
28/4 deltog vi i den årlige fælleskoncert for kor i Lejre kommune i Hvalsø Kulturhus. Trollekoret stod for 
caféen, og vi hjalp til med inventaret. Alle 5 deltagende kor fik øvelokaler i hhv. Kulturhuset og biblioteket, 
og det hele blev afviklet på bedste vis. Publikumsmæssigt kan vi også være tilfredse - det er ikke noget der 
tiltrækker mange mennesker, men for os sangere og dirigenter er det en oplevelse at høre hinanden - og 
måle os! 
To dage senere gav vi egen koncert i Osted Kulturhus, og den var rigtig pænt besøgt. Denne aften blev også 
afslutning på forårssæsonen, med lidt ost til maven og vin til ganen da publikum var gået hjem. I løftet 
stemning over dejlige koncerter, og udsigt til sommerferie, kunne vi allerede glæde os til september. 
Sidst i august, d. 27´, startede ny sæson, og repertoiret var som sædvanligt varieret og lovende. 
Denne aften gav Mikael så officielt meddelelse om at fratræde sin stilling som korets dirigent med udgang 
af året. Dette kom måske ikke helt bag på os, Mikael havde trods alt holdt 25-års jubilæum med koret.  
Bestyrelsen var i forvejen varslet. Der blev stille i lokalet - og derefter fortsatte vi som vanligt; der var jo en 
sæson og koncerter forude. 
Snart derefter var bestyrelsen i gang med at søge ny dirigent - og her må jeg takke for den hurtige og aktive 
indsats, også fra korets medlemmer. Via Morten Hjelt, som vi har brugt til kordag i Herslev - fik Niels 
kontakt til Annette Simonsen, og 1/10 havde tre fra bestyrelsen den første samtale med Annette på 
Sognegården. Det gav et rigtig godt indtryk, vi aftalte prøvedirektion i koret, hvilket også gik godt. Vi var vel 
alle spændte på dette her, og det er ikke nemt at omstille sig til en ny dirigent, men vi havde alle en god 
fornemmelse, og d. 20/10 underskrev vi ansættelsesbrev ved bestyrelsesmøde hos Hans. 
Således lettede over at have dirigenten "i hus", fortsatte sæsonen med kordag i Herslev med Mie Rank 
Brunberg som gæst, og afsluttende spisning. 
Julekoncerterne blev som vanligt afviklet: først i Store Fuglede d. 3/12 med afsluttende velsignelse i kirken 
og derefter samvær i Sognehuset med fælles sang imellem æbleskiverne. 
Det er næsten et tilfælde - men nærmere en tradition - at den første julekoncert foregår dér, og at Camilla 
Donovan er med som pianist. Trygt og dejligt for os alle. 
Lørdag d. 7/12 sang vi et kortere program på Plejecenter Bøgebakken.  
Koret viste pænt fremmøde, det samme kan dog ikke siges for publikum.  
Vores indtryk er at der ikke er frivillige i huset til at fælge beboerne til salen, og personalet har ikke 
mulighed for det. Det er trist, for det kunne være en dejlig, fælles oplevelse også for pårørende/andre 
gæster. 
Derfor har vi valgt at lade det være op til Bøgebakken hvorvidt en koncert med Tolstrupkoret kan indgå i et 
andet arrangement, eller om det er på tide at stoppe den aktivitet. Vi afventer deres udspil, og ar meddelt 
dette til den stedlige leder. 
Så kom den sidste koncert med Mikael ved roret: tirsdag d. 17/12 i Særløse kirke. 
Forud for koncerten var der en fyldig omtale i lokale ugeavis og Dagbladet af Mikael og Annette. Særløse 
kirke plejer at være godt fyldt op til denne koncert, men nu var der publikummer til sidste plads i 
våbenhuset + ståpladser. Overvældende og dejligt at opleve. Koret gjorde sit bedste for at det skulle blive 
en vellykket koncert - og det blev det - og for en gangs skyld var Mikael påvirket af situationen. Jeg 
(Susanne) må indrømme at det var bevægende - og derfor kunne jeg heller ikke sige de forberedte ord til 
Mikael og publikum, som de burde have fået. Det ærgrer mig i dag, men det fik Mikael så da vi 
efterfølgende samledes i Sognegården Ny Tolstrup. Hér blev der givet taler, en særlig sang til lejligheden, 
som Tove havde lavet, og gaver: Vi havde De hellige tre Konger på koncertprogrammet, og lige som de tre 
konger hver bragte gaver, så fik Mikael også tre gaver. Guldet var årets Georg Jensen Juleuro, som vil minde 
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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 



ham om koret ved juletid. Røgelsen var et pænt slips, da Mikael meget ofte har båret slips ved korprøverne, 
og myrraen var Sigurd Barrets børnebog med sange og noder (heldigt fundet "antikvarisk"). 
Vi har modtaget hilsen fra Mikael hvor han takker for en dejlig afslutning på hans "regeringstid". 
Bestyrelsen har holdt flere møder i 2019 end vanligt pga. dirigentskiftet. Der har været et godt samarbejde, 
og så kan man meget. 
På bestyrelsens vegne skal korets øvrige medlemmer også have tak for interesse, forslag og opbakning i 
forløbet - det er afgørende for resultatet at vi har den. 
Med disse ord slutter beretningen for 2019. 
 
Information om sæsonstart 2020 
Når vi denne gang afholder generalforsamling i september måned, kan 2019 opleves som noget længe 
siden. . . men vi ved jo også hvad der bl.a. har optaget vores sind og færden. 
Derfor tillader bestyrelsen sig at repetere den første tid af 2020 i forhold til koret. 
Vi havde jo set frem til at lære Annette Simonsen at kende, hun skal også lære os at kende, og vi startede d. 
7/1 2020. Bestyrelsen havde givet Annette frie hænder i forhold til repertoiret, og hun havde set en del af 
tidligere års programmer igennem. Ikke mindst havde Annette også hørt vores julekoncert i Store Fuglede 
kirke i dec.2019. 
Tolstrupkoret skulle i gang med et nyt kapitel i vores historie. 
Vi blev måske overraskede af repertoirets sværhedsgrad, eller nærmere 
sagt: tonesproget. Og Annette var - naturligvis - spændt og nervøs. Det første møde er så afgørende for 
vores fælles udvikling. 
Undervisningsformen er også anderledes, meget mere kropslig, og det er en overvindelse for de fleste af 
os. Vi bør give os tid til at lære hinanden at kende, det er en forudsætning for resultatet. 
Vi har før prøvet at stå med vanskelige opgaver som ærligt talt først er faldet "i hak" en af de sidste 
korprøver før en koncert! Der er jo en grund til at vi har 40-45 undervisningstimer i en sæson. 
Annette skal have tid og fred til at udarbejde sin stil, og hun har bestyrelsens fulde opbakning. 
 
. . . Men så opstod der i en fjern verdensdel en muteret virus, kaldet Covid-19. Tirsdag d. 3/3 gik vi hjem fra 
kor, og i løbet af få dage kom Covid-19 til at sætte helt, helt andre rammer om vores aktiviteter, og så var 
koret pludselig det allermindste af det hele. 
Bestyrelsen var straks også på det rene med at vi ikke skulle samles til møde, og da slet ikke til sang. Vi har 
hele vejen fulgt anbefalingerne fra D.O.F., som har været flittige til at sende vejledninger og råd. 
I kender selv den videre del af forløbet. 
Mens vi alle har ventet - og ventet - så har bestyrelsen overvejet og undersøgt muligheder for andre 
lokaler, retningslinjer, og især økonomien i denne situation. 
Efter virkelig mange indbyrdes mails blev vi nødt til at mødes fysisk - det er altså vanskeligt at samtale pr. 
mail - og der har allerede været 
3 bestyrelsesmøder i dette kalenderår. Et meget vigtigt punkt på møderne har været foreningens økonomi. 
Under gennemgangen af foreningens regnskab, og især forståelse af det - blev det stadig mere tydeligt at 
der i bestyrelsen er forskellige meninger om hvad og hvordan et regnskab kan/skal føres og forstås. Det er 
der ikke noget nyt i, men vi var alle nødt til at gøre stillingerne klare. Resultatet blev at Poul-Henning 
Friborg trak sig som foreningens kasserer, og kort efter også fra koret. Det var en vanskelig situation, men 
der skal ikke være tvivl om at Poul-Henning har ydet en samvittighedsfuld og god indsats igennem alle 
årene som kasserer. 
Poul-Henning har modtaget en tak for sin indsats, men det er ikke nogen hemmelighed at han ikke er enig i 
resultatet. 
Det er en Akilleshæl i enhver forening når der ikke kan gennemføres undervisning eller budgetteres, for 
hvad ser vi ind i? 
Efter bedste evne navigerer vi i de regelsæt som er gældende, det optager meget af vores samtaler - og det 
kommer Tove meget mere ind på under næste punkt. 



 
Sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke for jeres opmærksomhed og deltagelse i forbindelse med min 
mand, Pouls pludselige død og derefter begravelse. 
Poul var initiativtager og medstifter af Tolstrupkoret, og det krævede også en god bestyrelse. Igennem hele 
livet var sang og musik en absolut uundværlig del i alle livets faser, og han elskede at levere en vise med sin 
guitar: både de tænksomme og dem med frække undertoner. 
 


