
   

   

 

Generalforsamling  
i 

Jyderup sangkor 

I Skarridssøsalen 

Referat 

 Onsdag d.  5. Februar 2020, kl. 19.30 
 

 

  

  Dagsorden: 
1. Valg af dirigent Flemming Ravnemose 

2. Valg af stemmetællere Eva Madsen og Jørgen Kaas 

3. Valg af referent Elisabeth Tang Cramer 

4. Formandens/ bestyrelsens  beretning Frank Buch fremlagde beretningen. Han lagde vægt vægt på den 
trebenede konstruktion som er at være folkekoret, at tilhøre 
aftenskole og at være en forening. 

Vi har haft 6 koncerter i det forgange år. Vi har fået en 
medlemstilgang på 21 medlem mer, 10 holder pause.  

Beretningen blev godkendt. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af 
årsregnskab 2019 samt budget for 
2020. 

Marianne Søgård gennemgik regnskabet, hvor der er et underskud i 
forhold til indtægt, som fremkommer ved korets deltagelse i ”Holbæk 
musikalske aftener”, hvor vi ikke får honorar og har udgifter til 
musikere. Det giver et merforbrug på kr. 8335,- 

Marianne gennemgik budgettet for 2020.  

Der er søgt tilskud fra Alsangspuljen til Alsangskoncert på Jyderup 
højskole samt underskudsgaranti fra Holbæk kommune. 

6. Fastsættelse af kontingent Der er ingen planer fra bestyrelsens side om at ændre på 
kontingentet, 

7. Indkomne forslag Der var 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 ikke. 

 

 

Joan Bjergborg blev genvalgt. 

 

Generalforsamlingen takkede Marianne Søgård for sit store arbejde 
som kasserer for Jyderup sangkor. 

 

Winnie Ømark blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Marianne 
Søgård. 

 

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

Niels Westphael, genopstiller 

Ruth Solvang, genopstiller 

Niels Westphael og Ruth Solvang blev genvalgt som suppleanter.  

10. Valg af revisor og revisorsuppleant Valgt blev Poul Jeppesen og Jens Foldager 

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

Der vil muligvis blive brug for nogle hurtig arbejdende udvalg i 
forbindelse med projektet med Line Groth i Holbæk og i forhold til 
alsangsprojektet, hvis det bliver til noget med Jyderup højskole. 

12. Evt. Der var intet til eventuelt. 
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Referent: Elisabeth Tang Cramer 

 

 

Ordstyrer: Flemming Ravnemose 

 

 

Formand: Frank Buch 

 

 

Frank Buch 
Formand 


