Referat fra ordinært Kor72 repræsentantskabsmøde
Afholdt søndag den 17. april 2016, klokken 12:00, Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg
Kor72 bød på frokost inden mødet. Der var mødt syv mennesker fra forskellige kor. Mødet
startede med en sang, ’Våren, våren er i brud’ og derefter en kort runde, hvor de fremmødte
præsenterede sig.

Dagsorden (ifølge vedtægterne)
1. Valg af ordstyrer og protokolfører
Anders Hamming vælges til ordstyrer og Lene Garsdal til protokolfører
Anders konstaterer, at mødet er rettidigt indkaldt og giver ordet til formanden
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Lisbeth Gråkjær aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige
beretning.
Formanden beklagede meget, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
mandag den 11. April 2016 havde meldt ud, at alle midler til amatørmusikområdet
fremover administreres direkte gennem udvalget. Det betyder, at amatørmusiklivets
eget landsdækkende sekretariat fra 2017 får frataget sin bevilling og må lukke i sin
nuværende form allerede med udgangen af 2016.
Der spørges om bestyrelsen har en handlingsplan for fremtiden i lyset af den politiske
udvikling med DAM.
Formanden svarer, at vi kun har vidst det i en uge, så der er ikke en færdig
handlingsplan. Bestyrelsen har været i fuld gang med arbejdet under weekendens
bestyrelsesmødet og har nedsat et mindre udvalg, der vil arbejde videre inden
bestyrelsen mødes igen inden for en måned. Tilskud skal søges inden den 15. august,
så der er ikke meget tid. Et af argumenterne for at DAM nedlægges er, at der skal være
mere lige muligheder for at søge midler. Pengene forsvinder ikke, men det tilskud, der
tidligere er givet lægges i en fælles pulje og kan søges af alle. Vi ved dog, at en pulje på
600.000kr er nedlagt, så der bliver under alle omstændigheder færre midler. Vi ved
også, at vi har mister vores fælles sekretariat, men ved endnu ikke i hvilket omfang der
kan søges til administration. Kor72 er den største af organisationerne og er den
organisation med flest arrangementer under DAM og har derfor også trukket meget på
sekretariatet. Kor72 må diskutere prioritering, når vi mister den store hjælp, som vi
har haft indtil nu i Sekretariatet.
Kor72 vil melde ud til alle, når vi ved noget mere.
Applaus efter beretning og diskussion.
3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Kasserer Margrethe Hodgson fremlægger årsregnskabet. Kor72 har fået flere
medlemmer og alt i alt er økonomien god.
Der tages fra drift og fra egenbetaling, når man beregner resultatet af de enkelte
stævner.
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Vi har heldigvis penge vi i kassen, at tage af, 1,2 mio. kr. En del af pengene er opsparing
og en del bruges til stævner og andet finansieret af Nordeafonden, idet der er krav om
egenfinansiering, når der bruges af de midler, som Kor72 har får fra Nordeafonden.
Nogle af de stævner, som formanden nævnte er ikke med i oversigten på regnskabet,
idet de er finansieret af Nordeamidlerne, (fx korstemmens dag.)
I forhold til den usikre fremtid er det godt, at der er gode tal på bundlinjen.
Årsregnskabet godkendes.
4. Evt. indkomne forslag
Der er alene indkommet et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i forhold til
bestyrelsens sammensætning. Bliver det vedtaget bliver der 11 (i stedet for 12)
bestyrelsesmedlemmer og maksimalt 2 suppleanter. Begrundelsen for forslaget er, at
bestyrelsen skal have et ulige antal medlemmer og at det også er en god størrelse
bestyrelse at arbejde med.
Vedtægtsændringen vedtages enstemmigt og træder i kraft fra dags dato.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Praksis fastholdes med at der vælges bestyrelsesmedlemmer i en runde og suppleanter
i en anden runde. Johanne Bjerregaard har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at
stoppe. Da der nu er en plads mindre i bestyrelsen skal denne plads ikke genbesættes.
TAK til Johanne for mange timers frivilligt arbejde i korsangens tjeneste.
Kirsten Marie Skovhøj, Birgitte Ugilt og Søren Birch er på valg og ønsker alle genvalg.
Der er ikke andre forslag. De er genvalgt for en tre årig periode.
Inden suppleantvalg tager formanden ordet: Bent Mortensen blev valgt ind i
bestyrelsen i 1976. Bent har taget en kæmpe tjans gennem alle årene, ikke mindst i
forbindelse med sommerstævnerne i Tønder og korstævner på Bornholm gennem
mange år. Bent Mortensen er med sine 89 år ”berettiget ” til pension, men bestyrelsen
ønsker at Bent fortsætter sin tilknytning til Kor72. Formanden udnævner derfor, med
stor applaus, Bent Mortensen til æresmedlem i Kor72. Musse Mathiasen er ligeledes
æresmedlem.
Valg af suppleanter: Formanden peger på, at der helst skal være
bestyrelsesmedlemmer fordelt rundt i landet og for tiden mangler der folk i
København efter at Kirsten Maria Skovhøj er flyttet til Esbjerg.
Bestyrelsen indstiller Niels Thede Schmidt-Hansen, som er bosat i Farum, men som
desværre ikke kunne være til stede. Niels vælges med applaus. Der er endnu en
suppleantplads og Rikke Sommer Eriksen foreslår sig selv, hun er fra Nordjylland og
klappes med glæde ind på den ledige suppleantplads.
6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
Erik fremlægger de planlagte stævner i det kommende år
21. og 22. maj: Tivoli overvældende interesse med 40 tilmeldte kor, 20. – 22. maj
Carmina Burana i Århus, 11. Juni Syng med i Tivoli. Michael Bojesen sammen med
Copenhagen Phil. Unge dirigerer klassisk den 24. september i Århus med Jonas
Rasmussen. 9. oktober Kvindekorstævne i Odense med Michael Delchev. 28. - 30.
Oktober: Klassisk stævne i Sorø med Kasper Bech Hemmingsen. 4.- 6. november Århus,
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Sko og Torp/Syng med de store med Jens Johansen. 12. november København. Rytmisk
afrikansk med Astrid Vang Pedersen. 1. Søndag i Advent: DR synger julen ind.
11. december Julesang i Aalborg med Søren Birch i Musikkens hus.
9.-10.-11. december Århus Messias, øveweekend med koncert den 17. 12 i Musikhuset.
Januar Askovstævne: ( instruktør endnu ikke på plads)
4. marts Rytmisk stævne Odense med Line Groth. Kulturby 2017 i en af de to weekends
omkring uge 10, Århundredes festival, Århus, tema 1950-2000. 24. – 26. marts, Viborg
Projekt med orkester Midtvest og Søren Birch
Korkaravane og kulturby Århus med Tina Dickow og band og Jens Johansen, i Århus og
Herning, d. 1 og 2. April med forudgående øvedage d. 25 og 26. Marts.
Der tages naturligvis forbehold for evt. ændringer i stævner, så langt ud i fremtiden.
Erik Hildebrandt-Nielsen henviser til hjemmesiden www.kor72.dk for yderligere
information.
7. Vedtagelse af budget og kontingent for 2017
Anders Hamming forelægger budget, men det er lidt abstrakt at lave budget i den
situation Kor72 er i. Bestyrelsen forelægger et budget, som det så ud før meddelelsen
om ændringerne i DAM.
En tilhører glæder sig over muligheden for at uddannelse fortsat er nævnt
Det fremlagte budget er jo lidt af en joker og formanden oplyser, at vi er kede af at
skulle bruge endnu mere tid på administration i stedet for musik, men er glad for at
Kor72 har økonomi til at klare skærene, mens den nye situation løses i forhold til
fremtidig struktur og økonomi. Gennem de sidste 2-3 år har aktivitets-niveauet været
stigende og derfor er der tiltagende behov for honoreret projektledelse.
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.
Budget og kontingent godkendes.
8. Eventuelt
Bent Mortensen orienterer om Sangforeningen Morgenrødens arrangement pinsedag
kl. 13.30 ved Frederiksberg Runddel og arrangement 17. Maj i Østermarie på
Bornholm , hvor Bjarke Mogensen udnævnes til æreskunstner.
Bemærkning fra kordeltager: I Nordjylland har et kor allieret sig med en professionel
dirigent, og spurgt hvad hun syntes om at arbejde med amatører. Hun fandt især glæde
ved den begejstring, som amatører udstråler.
Albertslund supplerer med at de har er en tradition med at blande amatører og
professionelle.
Der er spørgsmål om man kan bruge Kor72 til at få suppleret med fx sopraner til en
koncert. Formanden svarer, at den type kontakt formidler Kor72 ikke, men man kan
selv gå på hjemmesiden og finde kor i lokalområdet, som man kan spørge.
Formanden orienterer om en ny facebook side hvor man kan efterspørge lånenoder.
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Til slut: Anders Hamming takker for god ro og orden og formand Lisbeth Gråkjær
takker for fremmødet og ønsker god tur hjem.
Lene Garsdal
protokolfører
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