
Referat fra Generalforsamlingen i Tolstrup-Koret den 4. april 2017 

Til stede: Vilhelm, Else Marie, Tove T., Hanne H., Susanne, Solvejg, Poul-Henning, Ane Sofie, Birgit, Sø-

ren, Tove H., Christel, Mogens, Hans, Poul, Hanne M. L., Inge, Anna, Tove R., Jan, Birgitte, Ole, Grethe, 

Karen, Tina og Bente. 

Fraværende: Anette, Lone, Niels og Ulla. 

1 .Valg af dirigent 

Tove Hjøllund blev valgt, og hun meddelte, at generalforsamlingen efter vedtægterne skulle være afholdt in-

den den 31. marts. Generalforsamlingen var oprindeligt indkaldt til den 21. marts, men p.g.a. kassererens 

bortrejse, kunne han ikke nå at afslutte regnskabet til den dato, så derfor blev generalforsamlingen udsat med 

medlemmernes accept. 

2 .Valg af referent 

Inge blev valgt. 

3.  Formandens beretning 

Da Susanne på tredje uge havde problemer med stemmen, læste Inge beretningen op: 

Foråret 2016 sprang ud med “Vidunderlige lille Land” og “De snekker mødtes“ - sidstnævnte kendes kun af 

få - og forklaring følger. 

Årets første koncerter faldt som følgende: 

Osted Kulturhus 26. april: Korets egen koncert med fuldt repertoire og indlagt snakke-pause. Den var pænt 

besøgt af publikum, og rammerne er hyggelige, om end akustikken ikke er den bedste at synge i. 

Domus Felix 27. april: Fælles koncert med alle kor i Lejre Kommune, og et arrangement i forbindelse med 

Lejre Kulturdage. Koret bidrog med ”I feel Pretty” og ”My Way”, som fik mange tilhøreres hoveder til at 

nikke i takt. En af fællessangene, ” Trilo”, var en helt ny sanglig oplevelse for os! Der var ca. 100 publikum-

mer foruden ca. 100 korsangere. 

Osted Kirke 1. maj: Musikgudstjeneste i forbindelse med Lejre Kulturdage, hvor valgmenighedspræst Laura 

Lundager Jensen kædede en del af vores repertoire sammen til en smuk fortælling. 

Bøgebakken 8. maj: En lille times koncert for pleje-og omsorgscenterets beboere og deres pårørende.  

Der er ingen tvivl om, at dér giver det mening at synge, og vi bliver altid godt modtaget. 

Repertoiret var som vanligt lagt af vores dygtige dirigent, Mikael, og ”Snekkesangen” var hans oplæg til en 

forårsudflugt for koret, til den røde kirke på Sjællands Odde 22. maj, med efterfølgende sæsonafslutning i 

Mikael og Grethes nærliggende sommerhus. 

Ved generalforsamlingen sidste år drøftede vi ønske om at få præsenteret kornumrene, og nu blev de kort 

introduceret af et par korsangere på skift, og det fungerede rigtig godt - og publikum fik lidt mere afveksling.  

Mikaels forslag om korsang ved hans søns bryllup i Vordingborg kirke den 25. juni måtte vi frafalde p.g.a. 

mange ferieplaner på dette tidspunkt - men de blev da alligevel godt gift. 

Efterårets sæson blev indledt 23. august, og efterhånden som efterårets mørke faldt på, føltes det helt rart og 

passende igen at synge bl.a. Christmas Carols. 

Kordag i Herslev Sejlklub blev afholdt 6. november, og operasanger Christina Dahl underviste igen. Efter 

dagens anstrengelser nød vi Ole Hansens dejlige mad og hyggeligt samvær. Koret var næsten fuldtalligt, og 

efter aftale havde Niels arrangeret, at vi alle blev fotograferet af fotograf John Ehbrecht. 

Efter individuel accept er portrætterne nu på korets hjemmeside, men er kun tilgængelige for medlemmerne 

med adgangskode. Til afslutning på fotoprojektet mangler vi nogle gode gruppefotos, som kan bruges ved 



avisomtaler og i kirkeblade. (Disse fotos vil blive taget, når vi mødes til forårskoncert på Bøgebakken den 7. 

maj 2017). 

Julekoncerterne blev afholdt således: 

4. december på henholdsvis Bøgebakken og i Allerslev kirke, 

6. december i Store Fuglede Kirke ved Tissø; som sædvanligt efterfulgt af en masse æbleskiver og fælles-

sang i Sognehuset - vi bliver altid storartet modtaget og beværtet. 

20. december i Særløse Kirk; stuvende fuldt, og med efterfølgende vin og ostebord i Ny Tolstrup Sognegård 

for korsangere og vores pårørende. 

Alle julekoncerter blev igen i år vidunderligt akkompagneret af Camilla Donovan, og vi gentog præsenta-

tion ved to korsangere. 

Der er afholdt tre bestyrelsesmøder i 2016. Mange emner bliver vendt, og her vil jeg takke bestyrelsesmed-

lemmerne for gode og oftest saglige drøftelser - det er jo ikke bare en hyggeklub. 

I foråret måtte vi efter mange overvejelser bede et kormedlem om at trække sig fra koret p.g.a. hans for store 

udfordringer i forhold til det sanglige. Det er før sket, og det er en vanskelig beslutning. 

Vi er en aftenskole og et amatørkor, og der har hidtil ikke været nogen optagelsesprøve for nye medlemmer. 

Det er ellers ikke ualmindeligt hos andre kor. Nu har vi besluttet at indføre en kort og enkel stemmeprøve 

hos Mikael for at afklare sangbarhed og stemmegruppe. 

Tilbuddet gælder også os, som allerede er i koret - vi skal gerne fremstå som et samlet kor i balance, og det 

har vi hver især et ansvar for.  

Vi har også drøftet ønske om samarbejde med andre kor, evt. korrejse, men det er ikke lykkedes at få arran-

geret noget. En kontakt til Stockholm gav desværre ikke noget resultat. 

I den forbindelse har vi nu meldt os ind i KOR 72, som er en landsdækkende sammenslutning af amatør- 

kor og enkeltmedlemmer. KOR 72 arbejder på at styrke vilkårene for amatørmusikken i Danmark og interna-

tionalt. Der afholdes kurser og stævner af 1-7 dages varighed, indenfor såvel klassisk som rytmisk repertoire 

- på forskellige niveauer og for både børn og voksne. Af medlemsfordele kan nævnes: deltagelse som kor 

eller enkeltmedlem ved kurser eller stævner, mulighed for tilskud ved professionel instruktør eller stemme-

pædagog, korlederkursus (dirigent), kontakt til andre kor, reklame for vores kor i fælles blad (udkommer 4 

gange årligt). 

Vi har også snakket om mødetid til koraftenerne: Mødetiden er 19.30, og af hensyn til både medsangere og 

dirigent henstilles det, at vi kommer til tiden for at undgå forstyrrelser. Vi slutter altid præcis kl. 21.45. 

Koret har været inviteret til Letland i forbindelse med Internationalt Forum i Lejre, IFIL, men da invitationen 

dels kom meget sent - og der ikke var indeholdt koncerter, var der ikke tilslutning fra korets side. 

Bestyrelsen har inviteret organist i Hvalsø-Særløse til et samarbejde med hendes to kor i Hvalsø, og målet er 

en fælles koncert i påsken 2018. 

Det var ordene for året 2016. Tak til jer allesammen for godt fremmøde og stemning - det skal være rart at gå 

til kor! 

Efter et par bemærkninger angående KOR 72, som Tove H. og Solvejg havde gode erfaringer med, blev for-

mandens beretning godkendt. 

4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Poul-Henning 

Poul-Henning gennemgik regnskabet. Egenkapitalen er på 8.421,- kr., -. Den er formindsket i forhold til sid-

ste år, da fotoprojektet kostede 6.344,- kr. Det manglende gruppebillede vil koste ca. 500,- kr. 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 kormedlem-

merne. 

6. Drøftelse af indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogle forslag. 

7. Årets valg 

Susanne Jespersen, Niels Rasmusen og Inge Grastrup var på valg. 

Susanne og Niels modtog gerne genvalg, og de blev valgt igen for to år. 

Inge ønskede ikke genvalg, så i stedet for blev Hanne Møller Laursen, som var suppleant i bestyrelsen, valgt 

ind som fuldgyldigt medlem. 

Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Tove Hjøllund, og hun blev valgt for 1 år. 

8. Eventuelt  

Birgitte meddelte, at hun havde en kontakt til et kor i Helsingborg, som mest synger klassisk musik. Der var 

blandt kormedlemmerne interesse for, at Birgitte fremskaffer et telefonnummer til lederen af koret, og så vil 

bestyrelsen derefter tage sig af det videre forløb. 

Der var stemning for at gentage succesen med at samles hos Mikael og Grethe i deres sommerhus på Sjæl-

lands Odde eventuelt som sæsonafslutning. 

Inge fik en flaske rødvin som tak for sit arbejde i bestyrelsen. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45. 

 

Referent: Inge Grastrup 

Godkendt og signeret af dirigenten den 9. april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


