Referat fra ordinært Kor 72 repræsentantskabsmøde
Søndag den 15. april 2012 klokken 11:30
på Hotel Cabinn, Ørestaden, København med efterfølgende frokost.
Dagsorden (ifølge vedtægterne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og protokolfører
Bestyrelsen aflægger beretning
Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Evt. indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Drøftelse af fremtidige aktiviteter
Vedtagelse af budget og kontingent
Eventuelt

Formand Lisbeth Gråkjær bød velkommen til de mange fremmødte. Kor 72 kunne næsten skrive
historie med så mange deltagere til et repræsentantskabsmøde, ca. 35 personer. Kor 72 har 40 års
jubilæum, ligesom Svantes viser, så vi startede med en sang ’Svantes lykkelige dag’. Herefter
præsenterede de enkelte fremmødte sig kort.
1: Valg af ordstyrer og protokolfører
Svend Mortensen blev valgt til ordstyrer og Lene Garsdal til protokolfører
SvendMortensen konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indkaldt.
2: Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Lisbeth Gråkjær aflagde beretning, som bliver sendt ud sammen med referatet og derfor
ikke refereres.
Der har været en pæn stor medlemsfremgang og fra salen spørgsmål til grunden hertil. Vi ved det
jo ikke, men måske har de store værker trukket en del. Der var spørgsmål til hvordan vi når
mellemgruppen, og hvordan får vi de unge med? Bestyrelsen tænker det ind i det videre arbejde.
Svend Mortensen nævnte muligheden for at søge tilskud, herunder en underskudgaranti til stævner.
Læs mere om dette på hjemmesiden:www.kor72.dk
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3: Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Anders Hamming fremlagde årsregnskabet, da kasserer Margrethe Hodgson ikke kunne være til
stede.
Vi har en god økonomi, hvilket hænger sammen med den gode medlemstilgang, mange deltagere i
stævner og der arbejdes frivilligt.
Der var spørgsmål fra salen til DAM bladet, som udgør ca. 25% af driftsomkostningerne, hvilket
det efter spørgers mening ikke er værd. DAM har snart repræsentantskabsmøde, hvor Lisbeth
Gråkjær deltager og tager kommentarer med. Det bliver foreslået, at man måske kan spare ved at
udsende færre blade til det enkelte kor. Der var livlig diskussion for og imod et blad. Bestyrelsen
tager kommentarerne med i det videre arbejde i bestyrelsen.
En sanger manglede papir-information om Kor 72, som hun kunne udlevere til sit kor, som ikke er
medlem af Kor 72. Bestyrelsen tager det med.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4: Evt. indkomne forslag
Bente Hanke havde et forslag om at gøre kor og korsangere mere synlige i samfundet og
anbefalede, at bestyrelsen opretter et PR udvalg. Der var flere positive tilkendegivelser om dette.
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Kor 72 er allerede på facebook. Lisbeth Gråkjær oplyste, at bestyrelsen er åben over for forslaget,
men var samtidig opmærksom på at bestyrelsen arbejder på frivillig basis, og dermed har
begrænsede ressourcer. De enkelte kor må også selv være opmærksomme på PR.
Repræsentantskabet ønskede, at Kor 72 lægger pres på DAM så de sikrer mere synlighed om
amatørmusikken.
Konklusion: Repræsentskabet opfordrede bestyrelsen til at arbejde for at der nedsættes et PR
udvalg og at fremlægge resultatet heraf på repræsentantskabsmødet til næste år.
5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Lisbeth Gråkjær, formand og Anders Hamming, næstformand: blev enstemmigt genvalgt.
Bente Hanke og Svend Mortensen genopstillede ikke.
Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem Erik Hildebrandt Nielsen, organist i Hørsholm.
Han blev valgt og der var ikke andre forslag.
Ifølge vedtægter kan der være op til 12 personer i bestyrelsen og dermed kan der være en vacant
plads, som der også har været frem til nu.
Bent Mortensen og Niels Christian Balle blev genvalgt som suppleanter.
6: Drøftelse af fremtidige aktiviteter:
Resten af 2012
Følgende er annonceret på hjemmesiden: (www.kor72.dk)
Bornholm: Glasbjergene uge 20
Tønder sommerstævne uge 30
Jubilæumsstævner: September øveweekends i København, Århus, Odense med afsluttende
jubilæumskoncert i Odense i oktober
Rytmisk stævne med Line Groth: Lørdag den 24 november i København.
Dertil kommer:
Julestævner den 15.december i Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg og København.
Foråret 2013:
Askovstævnet er igen på kalenderen den 11.- 13. januar med Morten Schuldt-Jensen
Den 2-3 marts vil vi have et stævne på Sjælland /Roskilde med dirigent Jan Sheerer med tysk
romantisk musik.
Korstævne på Bornholm i Kristihimmelfartsdagene i maj.
Og også Vocal festival i Århus i maj.
Derudover planlægges nogle endagsstævner i Aalborg og på Fyn gerne med Jacob Høgsbro
/workshop og Michael Delchev i Odense med Balkan kormusik.
Der er Nordklang 15 i Hamar i Norge i uge 30.
I efteråret 2013 planlægges:
Korstemmens dag forskellige steder i landet i september (DAM har opfordret Kor72 til at føre dette
koncept videre)
Ny stævneform: Endagsstævne for voksne og børn: Korløse voksne: Inspiration til at komme i gang
med korsangen igen.
Syng med de store, ELLER Cross over stævne
En dagsstævne med Astrid Vang Petersen (Papayas dirigent) Afrikansk
Derudover vil vi sætte julen på plakaten, i hvilken form kan vi endnu ikke afsløre.
Bestyrelsen vil satse på at sætte nye og unge dirigenter på plakaten de kommende år.
7: Vedtagelse af budget og kontingent
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Økonomien er god. Bestyrelsen vil helst bruge formue på aktiviteter og udvikling.
Årlige kontingenter foreslås uændret for kor, 55 kr. pr medlem, dog 37 kr. for unge under 25 år
og 201 kr. for enkeltmedlemsskab.
Tilskud fra Kunstrådet kan kun bruges til stævner.
Der var forslag fra salen om at formanden lønnes delvist.
Budget og kontingenter godkendes enstemmigt.
8: Eventuelt
Kalundborg: Opera i provinsen, en sanger Børge Nielsen har en amfibiescene og forslag til nye
aktiviteter.
Bent Mortensen oplyste om Sangforeningen Morgenrødens arrangement pinsedag 13:30.
Svend Mortensen afsluttede og takkede for et godt møde.
Formand/m/k, Lisbeth Gråkjær talte gode ord til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Bente Hanke
gennem 28 år og Svend Mortensen gennem 19 år. ” I vil efterlade et stort savn for Kor72”
Lisbeth Gråkjær takkede for mødet og indbød til frokost.
Referent
Lene Garsdal
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