
   

   

 

Generalforsamling  
i 

Jyderup sangkor 

I Skarridssøsalen 

 Onsdag d.  7. Februar 2018, kl. 19.30 
 

 

  

  Dagsorden: 
1. Valg af dirigent Flemning Ravnemose, som konstaterer at generalforsamling er 

rettidigt og lovligt varslet. 

2. Valg af stemmetællere Kate Westy Bech og Jørgen Kaas 

3. Valg af referent Elisabeth Tang Cramer 

4. Formandens/ bestyrelsens  beretning Frank Buch fremlagde beretningen for året 2017. Der er forslag om 
at kunne synge med gospelkoret fra Kalundborg. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af 

årsregnskab 2017 samt budget for 
2018. 

Budget og årsregnskab blev godkendt. 

6. Fastsættelse af kontingent Ingen ændring.  

7. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen iht. §6 i 

vedtægterne. 

I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer 
på valg:   

Joan Bjerborg, genopstiller 

Marianne Søgaard, genopstiller  

 

Begge kandidater blev genvalgt. 

9. Hvert år vælges 2 suppleanter til 
bestyrelsen for 1 år ad gangen.  

Niels Westphael, genopstiller 

Ruth Solvang, genopstiller 

Begge kandidater blev genvalgt. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant Flemming Ravnemose og Jens Foldager blev genvalgt. 

11. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 
(fremtidige aktiviteter)  

Ingen ønsker til udvalg. 

12. Evt. Koret er engageret til julekoncert i Skamstrup. På spørgsmål om 

hvordan det har været at øve i to afdelinger, synes medlemmerne 
at det har været godt. Der var forslag om at man kunne spørge 
Habibi, om vi kunne øve der, når vi øver i to afdelinger. Der er flere 
steder med tomme lokaler, eks. Kælder under Skarridssøsalen. 

Vi havde en drøftelse om tiltrækning af yngre medlemmer til koret. 
Bestyrelsen vil drøfte hvor og hvordan man kunne udbrede vores 
repetoire og sværhedsgrad til andre. Forslag om at lave noget med 
Jyderup eller Den rytmiske Højskole, workshop når der er Torvedag 
i Jyderup, at lave en koncert et eller andet sted, at annoncere på 
Jyderup infoside ved korets opstart, henvendelse til 
Andelslandsbyen Nyvang til noget salonaften. Synge med  Nice 
Guys og lave noget til musikforeningen Draget. Bestyrelsen vil 
drøfte de indkomne forslag. 
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