
  

  

Indkaldelse til Generalforsamling 
i

Jyderup sangkor
I Skarridssøsalen

På grund af forsamlingsforbuddet rykkes 
generalforsamlingen fra oprindeligt

 Onsdag d.  10. Februar 2021, kl. 19.30,
til onsdag d. 6. oktober 2021 samme tid og 

sted.

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent Flemming Ravnemose

Flemming konstaterer at indkaldelsen til generalforsamling er 
rettidigt varslet og ingen havde noget at indvende mod 
indkaldelsen.

2. Valg af stemmetællere Ernst? og Rose Lie.

3. Valg af referent Elisabeth Tang Cramer.

4. Formandens/ bestyrelsens  beretning Koret er et Folkekor, aftenskolehold af tekniske årsager og samtidig 
en forening.
I hele forårssæsonen har vi været lukket ned, p.gr.a. corona. 
Desværre måtte også arrangementet med Line Groth og 
sangskaderne aflyses. Vi ved ikke om det genoptages på et senere 
tidspunkt.
Ulla og bestyrelsen har været aktive under corona for at holde sig 
ajour og holde gejsten oppe. Ulla har sørget for  at vi stadig kunne 
synge, dog hver for sig og ikke sammen, således er der hver uge 
sendt lydfiler ud til medlemmerne.
Frank retter en tak til bestyrelsen og Ulla.
Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af 
årsregnskab 2020 samt budget for 
2021.

Winnie fremlagde regnskabet og budgettet.
Dette blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent Kontingentet forbliver på samme niveau som hidtil.

7. Indkomne forslag Ingen.

8. Valg til bestyrelsen iht. §6 i 
vedtægterne, stk 2, 3og 4. Alle valg 
skal være skriftlige, såfremt blot 2 
stemmeberettigede ønsker det.
I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer 
på valg:  
Frank Buch, genopstiller
Niels Westphael, genopstiller
Elisabeth Tang Cramer , genopstiller

Frank, Niels og Elisabeth blev genvalgt.

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

Ruth Solvang blev genvalgt.
Eva Madsen blev valgt.



deltager i bestyrelsesmøderne. 
Ruth Solvang, genopstiller

10. Valg af revisor og revisorsuppleant Poul Jeppesen som revisor og Jens Foldager som revisorsupleant. 
Begge blev genvalgt.

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

Ingen Forslag 

12. Evt. Ulla ridsede efteråret arrangementer op. Indstudering af Frans Baks 
sange og indspilning af disse sammen med Com koret, d. 7. 
november 2021. Derudover har vi to julekoncerter. Vi er ikke blevet 
spurgt om vi vil synge til juletræstændingen og vi afventer om der 
kommer en invitation. Indtil videre er Line Groth projektet stillet i 
bero.
Mødet varede 35 min.

06 Oktober 2021
Dato

Referent: Elisabeth Tang Cramer

Ordstyrer: Flemming Ravnemose

Formand: Frank Buch

Frank Buch
Formand


