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GENERALFORSAMLINGEN I TOLSTRUPKORET  

Tirsdag, den 8. marts 2022, kl. 19.30. 

Vi startede og sluttede med en fællessang fra vores lille sanghæfte, som alle var glade for. 

Deltager antal: 24  

 

 

Punkt 1 og 2 Valg af dirigent og referent 

Formanden Susanne havde sendt afbud pga. dødsfald i familien.  

Niels Rasmussen åbnede generalforsamlingen med valg af dirigent: Flemming Olsen - og 

referent: Christel I. Nielsen. 

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 20.februar 2022, i forhold til vedtægterne, pr. 

mail til alle medlemmer. 

 

Punkt 3 Bestyrelsens beretning:  

Niels læste Susannes beretning om korsæson 2020 og 2021-22 op, se ’Beretning’.  

Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus. 

 

Punkt 4 Regnskabet: se ’Regnskab’, blev omdelt til hver deltager. 

Kasserer Tove Hjøllund forklarede tallene og deres sammenhæng og lettelsen af ikke også 

at skulle sørge for lønregnskab til korlederen. Dette tager DOF sig af. Beholdningen er lille, 

men med indtægterne koncerter kan den rettes op. Udgifterne til musik til koret er store, men 

der kan vel blive et lille overskud til kordagen. 

Ang. budget:  

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

De store bankgebyrer for at have en korkonto blev der en del protest over. 

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

store arbejde, som er forbundet med dette. 

 

Punkt 5 Indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslog at melde sig ud af Kor72. 

Prisen for medlemskab er 60 kr. pr. kormedlem. Efter drøftelsen af medlemskabet blev det 

besluttet af alle at melde koret ud af Kor72. 

Privat medlemskab af er en mulighed for deltagelse af arrangementerne. Dette bliver en 

besparelse for vores slunkne kasse. Kordagen blev nævnt, evtl. ved egenbetaling. 

 

Punkt 6 Fastsættelse af kontingent: 

Ovennævnte betyder at medlemmernes kontingent kan holdes på 200 kr. pr. ½-år, dertil 

kommer bidraget til DOF kr. 520 kr. pr. ½-år. 

 



BESTYRELSES-BERETNING for TOLSTRUPKORET 2021 

 

Indledning: På grund af Corona-forstyrrelser blev generalforsamlingen 2019 + 2020 først afholdt i 
september 2020, med efterfølgende konstituering i oktober md. 

Vi begyndte endelig at synge sammen igen, men i november steg covid- 19 smittetallene, og enkelte 
kormedlemmer holdt corona-pause, og andre blev efterhånden utrygge ved at komme til sang, trods alle 
forhåndsregler. Alt sammen meget forståeligt. 

Af disse grunde besluttede vi at aflyse resten af sæsonen, og dermed de planlagte koncerter. Vi syntes ikke 
at vi kunne forsvare at synge i flok, når alle andre skulle passe så meget på. 

Straks efter – d. 7/12 – kom der så yderligere restriktioner vedr. forsamlingsaktiviteter og afstandskrav. 

2021: En forandringsfase; koret holdt Corona-pause hele foråret, da vi ikke ville kunne nå at synge op til en 
forårskoncert.  

For at holde kontakten og fornemmelse af samling i koret, planlagde vi en sammenkomst – men Annette 
kom os i forkøbet, og sidst i juni var vi alle samlet på Tuse Næs til samvær, grill og gensynsglæde. En dejlig 
aften, som gav håb om fremtiden. 

Trods Corona-stilhed, var bestyrelsen var dog fortsat i aktivitet, og nu går vi lidt tilbage i tiden: 

Som I nok kan huske fra tidl. beretninger, har omfanget af administrative opgaver været støt stigende; især 
for kassererens område, men også andre opgaver. Dette skyldes for en stor del at vi i sin tid besluttede, selv 
at stå for time-og lønregnskabet. 

Fra bestyrelsen havde Hans og Niels haft indledende møde med DOF Bramsnæs v. Brian Hornuff om en evt. 
sammenlægning af vores to aftenskoler. Tove kontaktede korets bank og Lejre kommune vedr. praktiske 
forhold, bla. Dirigentens ansættelsesforhold og nye opgavefordelinger ved sammenlægning. Hele 
bestyrelsen var involveret og i tæt kontakt, og alle skal have ros for indsatsen. 

Dette førte frem til at Brian Hornuff var på besøg ved korets generalforsamling i august 2021, og svarede på 
forsamlingens spørgsmål. 

Ved den efterfølgende afstemning blev sammenlægningen vedtaget, og herefter blev Tolstrupkoret et 
aftenskolehold i DOF regì. Dirigenten er herefter ansat af DOF. 

Det blev slut med ATP, feriepenge, moms osv, en befrielse. 

I forbindelse med den ændrede organisation, blev de foreslåede vedtægtsændringer også vedtaget. 

Nu kan vi koncentrere os om de sjovere opgaver, nemlig at arrangere aktiviteter for koret, primært 
koncerterne. Vi står selv for denne del, herunder aftaler med koncertsteder, pianist o.a. 

Som følge af ændringerne bliver kormedlemmer nu opkrævet kursusgebyr til DOF for undervisningen, og til 
Sangforeningen Tolstrupkoret til korets øvrige aktiviteter. 

Der er aftale med DOF vedr. evt. leje af andre lokaler, instrument og andet tilbehør – de får regningen, 
inden for rimelighedens grænser. 

Sommerferie – og nu kunne vi endelig mødes igen mødes om sangen: 

24. august genoptog vi korsang, med enkelte Corona- regler som at sidde ned når vi sang, og med 
mundbind når vi gik og stod. Håndsprit blev også benyttet flittigt, og vi fik pålagt at kontrollere coronapas 
hos de fremmødte – hvilket vi dog undlod. Alle har passet på hinanden, og der var aldrig et host eller nys at 
høre. Nu fik vi en efterårssæson uden afbrydelser, dog blev kordag i Tune aflyst gr. Corona-problemer. 

Til stor glæde og lettelse kunne alle tre planlagte julekoncerter gennemføres: 

Store Fuglede kirke d. 30/11 med efterfølgende kaffebord og fællessang 

Osted kirke d. 7/12, og  

Særløse kirke d. 14/12 med efterfølgende vin & ost i Sognegården Ny Tolstrup 

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning for 2021. 



2 
 

Punkt 7 Årets valg: 

Bestyrelsen Hans Højer, modtog ikke genvalg, 

Kasserer er Tøve Hjøllund modtog genvalg 

Suppleant Karen Mikél Jensen og genvalg 

Revisor Hans Olsen modtog genvalg 

RevisorsuppleantInger Andersen modtog genvalg 

Til bestyrelsen blev Kirsten Kruse valgt med bifald. 

Tove Hjøllund takkede Hans Højer for mange (’over 10 års’) bestyrelsesarbejde og fik 

overrakt en flaske 10-års portvin. (Det var nok mange flere års bestyrelsesarbejde end 10.) 

Punkt 8 Eventuelt: 

Opsummering af drøftelse af sangrepertoire, øvelsesmetoder samt opvarmningen: 

Der var ønsker om glade sange, også mange positive bidrag. 

Det blev besluttet at Niels tager kontakt med korlederen Annette for at drøfte forslagene. 

Kassereren Tove takkede Niels Rasmussen for det store arbejde med den nye flotte 

hjemmeside til Tolstrupkoret samt mulighed for øvefiler og overrakte en flaske portvin. 

Tove takkede Christel Nielsen for trykning af mange store koncertplakater gennem tiden med 

en chokoladegave. 

Alle ændringer blev vedtaget uden stemmeoptælling men med applaus.  

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

 

 

Tak for en fin aften, Christel I. Nielsen 

 


