Ordinært Kor72 repræsentantskabsmøde
Søndag den 30. april 2017. Kl. 11.00 STED: Sct. Hans Skole, Skibhusvej
188, 5000 Odense C.
Der mødte 9 korrepræsentanter ud over bestyrelsen.
Mødet indledes med Carl Nielsens Forårssang. Herefter er der en runde, hvor korrepræsentanterne kort præsenterer sig selv.

DAGSORDEN (ifølge vedtægterne)
1. Valg af ordstyrer og protokolfører
Hasse Mortensen vælges til ordstyrer og Lene Garsdal til protokolfører.
Hasse bekræfter at dagsordenen er fremsendt rettidigt og giver ordet til formanden.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Lisbeth Graakjær. Vedlægges særskilt.
Henning Vilain, tidligere medlem af bestyrelsen er dybt rørt over den indsats, som Lisbeth og
bestyrelsen har ydet og siger et stort tak.
3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Anders Hamming:. Kor72 har stigende kontingentindtægt. Økonomien består at to dele.
Indtægter fra kontingenter og indtægter i forbindelse med stævner.
Udgifter til hjemmeside, Kodaafgifter og udgifter til sekretariat, stævnerne og bestyrelsens
arbejde.
Vi har en egenkapital på 1,2 mio og samlet set en rigtig god økonomi.
Spørgsmål: om størrelsen af udgiften til drift af sekretariatet. Hanne Nielsen er ansat på 32
timer om ugen, men vi håber at der fremover kan bruges flere penge her.
Formanden: Som bestyrelse er det meget behageligt at vi har noget på kistebunden, så vi har
turdet at bruge penge til etablering af den nye organisation/sekretariat efter DAMs
nedlæggelse. Fremtiden er fortsat usikker og vi kender ikke den politiske fremtid.
Årsregnskabet godkendes.
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4. Evt. indkomne forslag
Der er alene indkommet vedlagte to forslag fra bestyrelsen, som vil forenkle
arbejdsproceduren.
Forslag 1: Paragraf 2 stk. C. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til
den 15. marts
Ændres til: Udmeldelse kan ske skriftligt til sekretariatet inden 31. december.
Forslag 2: Bestyrelsen en tilføjelse til paragraf 5. Nyt stk. A - resten rykker et bogstav:
A: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden.
Forslagene vedtages.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg: Torstein Danielsen, Kirsten Busk, Jens Johansen, Alice Granum. Alle ønsker
genvalg, dog ønsker Jens at være suppleant af tidsmæssige grunde.
Suppleanterne Rikke Sommer-Eriksen og Niels Thede Smidt-Hansen.
Bestyrelsen foreslår Jens Johansen bliver suppleant og Niels Thede Smidt-Hansen.bliver
bestyrelsesmedlem.
Der er ikke yderligere forslag.
Bestyrelsens forslag vedtages.
6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter Torstein Danielsen
Den nye hjemmeside præsenteres af Torstein, som gennemgår hjemmesiden med
kommende arrangementer for resten af året. Nogle af stævnerne er ikke helt på plads. Der
henvises til hjemmesiden og folk opfordres til at kigge og melde sig til stævnerne på
hjemmesiden www.kor72.dk.
2018 er stadig i støbeskeen og nogle af stævnerne er ikke endeligt på plads. Det ligger dog
fast, at Tønderstævnet er den 22. – 27. juli. Foreløbige planer præsenteres kort. Følg også
her med på hjemmesiden. Der bliver spændende stævner at glæde sig til.
Der spørges hvordan det kan lykkes at rekruttere, især voksne mænd.
Formanden: Det kender vi vist alle og det er ikke en let opgave. Det er drøftet i Kor72, men
desværre er der ikke nok gode svar.
Kor72 forsøger med nye tiltag. Vi håber at nå de unge i samarbejde med Syng ved at lave
nye initiativer.
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Bemærkning til stævnet Korkarrusellen på Sankt Annæ i København, som ser spændende
ud. Er der mulighed for at noget tilsvarende kan ske i Jylland og på Fyn?
Formanden: Når der er nye stævneformer prøver Kor72 dem af et sted og ser om det er et
godt koncept, som kan udbredes. Vi har stadig Nordeamidler til rådighed, som kor kan søge
til fx lave stemmetræning.
Henning Vilain: Det ville være et kup, hvis korledere kunne og ville deltage i ’korstemmens
dag’ eller tilsvarende, for mange korstemmer trænger til at blive trænet. Er der mulighed for
via kontaktpersoner at agitere mere for stævnerne?
Formanden: Kor72 har talt om at invitere kontaktpersoner regionalt til et møde til inspiration.
7. Vedtagelse af budget og kontingent for 2018
Vi håber på en kontingentindtægt på ca. 660.000 kr.
Vi har nu ikke udgifter til DAM-bladet. Udgifter til stævner, lønninger, forsikringer etc. er ca.
halvdelen af udgifterne, mens aktiviteterne er den anden halvdel.
I 2016 havde vi et overskud, men det får vi næppe i år.
Kontingent: Bestyrelsen foreslår en stigning fra 60 kr. til 65 kr. om året. En repræsentant
foreslår 70 kr. Formanden mener at det bliver for stor en stigning på en gang.
For unge under 30 år foreslås en stigning fra 35 kr. til 40 kr.
For enkeltmedlemmer foreslås en stigning fra 213 til 225 kr.
Bestyrelsens forslag vedtages.
8. Eventuelt
Hvordan kan vi fremover sikre økonomien? Kan vi fremover generere støtte, både økonomisk
og menneskeligt for a sprede korsangen? Det bliver et emne ved næste års
repræsentantskabsmøde.
Formanden takker for fremmødet og Kor 72 byder på frokost.
Protokolfører Lene Garsdal / Dirigent Hasse Mortensen (sign)

.
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