
Referat af generalforsamling af holdt 14. marts 2012. 

Generalforsamlingen blev afholdt med næsten hele koret den 14. marts 2012. 

1) Valg af dirigent: Frank Buch blev enstemmigt valgt. 

2)Valg af stemmetællere: Torsten og Mathias blev valgt. Der blev ikke brug for stemmetællere. 
 
3) Formandens beretning: 

Ja, så er der gået endnu et år, med fare for at lyde som dronningen vil jeg opsummere lidt begivenheder fra det 
forløbne år: 

Efter sidste års generalforsamling havde vi en dejlig forårskoncert med knap så mange publikummer, som der plejer at 
være. Så plejer sæsonen jo at være slut, men ikke denne gang. Der var en del af koret, der deltog i koncerten i 
Holbæk med Berlevåg mannskor. En stor oplevelse at være med til og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra 
tilhørerne. 

Så var det ferie! 

Ved det nye kor års start havde vi inviteret vores venskabskor fra Køge til at komme til os en aften. Det blev en 
kæmpe succes. Det fungerede rigtig godt med maden, som vi alle havde bidraget med, og vore gæster havde kun 
rosende ord om den måde vi gjorde det på. Så det kan vi sagtens gøre en anden gang. 

Så stod julen for døren og vi havde 2 dejlige julekoncerter, hvoraf den ene forhåbentlig bringer en alm. koncert med 
sig. 

Så holdt vi en hyggelig juleafslutning – så alt var som det plejer. 

I det nye år deltog koret i ”musikalske aftner” i Holbæk og det var også en succes. Vi havde besluttet ”kun” at tage 
pianist (Janus)og fløjtenist (Bent Saabye) med og det fungerede også meget fint. 

Nu arbejder vi seriøst med at blive klar til vores forårskoncert og forhåbentlig til vores deltagelse i den store kordag i 
Tivoli den 21. april. 

Det er af og til nødvendigt, at få en vikar for Ulla og det er dejligt med et friskt pust, som det giver, med én udefra. 
Men det er Ulla, der er vores dirigent, derom er der ingen tvivl. 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 

Kassereren fremlagde regnskabet for regnskabsåret 1. marts 2011 til 1. marts 2012. 

Alle punkter blev gennemgået. 

B.la.  kontingent: Medlemstallet er dalet lidt siden sidste år 

Forårskoncerten gav næsten kr. 4000 i underskud ( ikke overraskende) 

Til trods for dalende medlemstal og div. udgifter, har vi alligevel  kr.8.701 i overskud. 

Regnskabet var revideret, og alt er som det skal være. Regnskabet blev godkendt. 

5) Din rolle/stemme i Jyderup Sangkor 

Formanden efterlyste flere kormedlemmer som var aktive. Debatten blev livlig. Flemming mente, at man kunne 
uddelegere opgaverne. Sussie forespurgte, hvilke der var tale om for hun var ikke klar over, hvad bestyrelsen ville 
have hjælp til. Alma forhørte sig om, det var stole, der skulle stilles frem eller? 

Diskussionen gik livligt og mange syntes, at Jyderup sangkor var et godt og hyggeligt sted at være. Ulla tog ordet og 
udtalte, at hun gerne ville have mere engagement af koret – det enkelte medlem skulle give mere af sig selv og 
derefter blev der snakket en del om at lægge teksterne væk, så vi kunne synge mere frit. Det blev der en del debat 
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om. Mange gav Ulla ret, mens der var nogle, som det var rigtigt svært for. Kirsten tilbød ”undervisning” for dem som 
gerne ville have hjælp. Agnete foreslog, at vi kunne have nogle node - stativer til teksterne, så vi ikke stod med 
”næsen” i teksten og ikke havde kontakt med Ulla. Jørgen påpegede, at det var generende, når en sang - gruppe 
skulle indøves, at så var det megen snak fra de andre. Det var svært at lære og koncentrere sig. Ulla afsluttede 
debatten med at sige, at hun var glad for alle tilkendegivelserne og ville arbejde videre med det. 

6) Fremtidige aktiviteter 

Forårskoncert den 9. maj – Børnekor indbudt (for at få publikum) 

Tivoli den 21. april – hvis vi bliver optaget 

Cafeaften i juni 

Koncert i Vig Kirke den 30. september bliver måske rykket, da kirken skal nyt varmeanlæg. 

 Måske julekoncert med Holbæk Byorkester 

7) Indkomne forslag 

Else Laursen foreslog at regnskabsåret blev ændret, så det følger kalenderen.  

Det blev enstemmigt vedtaget. 

8) Valg til bestyrelsen 

 
Formanden er stadig: Peter Skafte 
Kassereren er: Inge Dahlmann 
Bestyrelsesmedlem: Margit Montan 
Bestyrelsesmedlem: Frank Buch 
Suppleant: Niels Westphael 

Idebank for ½ år: Lea Nielsen derefter tager Alma over 

Idebank til 2013: Flemming 

Revisor: Else Laursen 

9) Budget, herunder fastsættelse af kontingent 

Budgettet blev vedtaget – kontingentet holdes i ro. 

Eventuelt: 

Man var enige om at koret mangler yngre stemmer. Så vi blev opfordret til at ”sprede” budskabet. Nogle mente også, 
vi skulle reklamere mere for Jyderup Sangkor i form af reklame i avisen. Men Flemming oplyste, at det var ikke så 
nemt at få sådan stof i aviserne i dag. Henning foreslog, at vi kunne synge i gården til Superbrugsen. Kirsten ville ind i 
butikkerne, for så pludselig at synge som en overraskelse. 

Det blev et laaangt møde, men vi fik da sunget 2 sange inden vi gik hjem.  

referent: Inge Dahlmann 
 


