Ordinært Kor72 repræsentantskabsmøde 2019
søndag d. 28.4. kl. 11.30 i Odense.
Der mødte 13 kormedlemmer op ud over bestyrelsen på denne smukke solskinsdag. Mødet
indledtes med fællessang: Stille mirakler, som Kor72 har fået komponeret i 2018. Derefter en
præsentationsrunde, hvor korrepræsentanter og bestyrelse kort præsenterede sig.

Referat af DAGSORDEN (ifølge vedtægter)
1. Valg af ordstyrer og protokolfører
Anders Hamming foreslået som ordstyrer - godkendt
Birgitte Ugilt foreslået som protokolfører – godkendt.
Anders Hamming bekræfter at indkaldelse og dagsorden er fremsendt rettidigt og giver ordet til
formanden.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden Lisbeth Graakjær – Beretning vedlægges særskilt.
Hans Lindberg fra Glostrup Sangforening spørger til muligheden for at få et eksemplar af
Lisbeths oversigt af generering til kulturministeren til brug ved fremtidig kontakt til kommunen
Beretningen godkendt

3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
Anders Hamming fremlagde regnskabet
Tom Møller Pedersen – hvad får vi fra staten? 300.000 kr. tidligere – efter DAMs nedlæggelse
og med al administration etc. selv, har vi fået
ca. 600.000 kr. fra projektstøtteudvalget. Overskud på driften går bl.a. til at dække underskud
på stævner. Et-årige bevillinger er kortsigtede. Vi ved først i november, hvad vi får til året efter.
Derfor vigtig med en økonomisk buffer. Problematikken forelagt på mødet med
kulturministeren. Muligt at snakke med Kunstrådet, hvilket vi vil gøre med henblik på
langtidsplanlægning.
Regnskabet godkendt

4. Evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg: Søren Birch, Rikke Sommer Eriksen og Birgitte Ugilt.
Alle er villige til genvalg.
Lene Garsdal udtræder efter mange års tro og flittig tjeneste af bestyrelsen. Bestyrelsen
foreslår Tina Skjoldager Fangel; der kom ikke andre forslag. Vælges med applaus.
Suppleanter på valg: Jens Johansen og Nina Riis
Jens modtager genvalg. Nina genopstiller ikke– bestyrelsen foreslår Ingrid Hostrup Petersen.
Ingen andre kandidater. Vælges med applaus.
Bestyrelsen består herefter af:
Lisbeth Graakjær, Alice Granum, Søren Birch, Erik Hildebrandt-Nielsen, Anders Hamming,
Kirsten Busk, Birgitte Ugilt, Torstein Danielsen, Niels Thede Schmidt-Hansen, Rikke Sommer
Eriksen og Tina Skjoldager Fangel samt suppleanterne Jens Johansen og Ingrid Hostrup
Petersen.

6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
Torstein Danielsen fremlagde.
Resten af 2019: Se hjemmesiden

Stævner fra Januar 2020 er ikke på plads, men der arbejdes på:
Askov stævne, Nytårsstævne med nytårskoncert, crossover/kvinde-mandskorsstævne, Syng
med de store, Klassisk i Viborg, m.fl.
Kor72-bestyrelsen arbejder på en ny korbog: en sing-along, som kan bruges dels til koncerter,
dels til sociale sammenhænge. Tema: Ny nordisk i tilgængelige arrangementer. Udkommer i
slut 2019 eller starten af 2020
Bemærkninger:
Lisbeth omtalte vores flyer – bliver udsendt elektronisk i midten af maj måned til korenes
kontaktpersoner, som forhåbentlig videresender til medlemmerne.
Den trykte udgave sendes ud i august til omdeling i korene.
Er den nødvendig?
Nogle mener ikke, andre synes det er en god ide.
Den skaber mulighed for samtale og opmærksomhed, når den bliver uddelt.
Lisbeth: Vi evaluerer senere om vi fortsætter med den trykte flyer eller vi ’nøjes med’ en
elektronisk.
Ønske om mulighed for flere stævner hvor vi kan synge de store værker, f.eks. Haydens
Paukemesse – sjældent opført men et flot værk.
Kor72 har tæt kontakt med landsdelsorkestrene. Desværre er de pressede i disse år. Odense
er villige. Indtil 2016 havde vi et fast samarbejde med Aarhus. Desværre anderledes efter
chefskifte. Vi kigger til gode amatørorkestre og kan supplere med prof. musikere på de
forskellige grupper.
Samarbejdspartnere – professionsskoler, gym og uni (unge synger klassisk)
Konservatoriernes orkester?? Konservatorierne har ikke store orkestre mere.
Forslag:
Gladsaxe Symfoniorkester – kan anbefales
Ensemble Storstrøm
Vi har talt med flere.
Kan man bevæge sig til Malmø eller Helsingborg?? Det vurderes at være dyrt.

7. Vedtagelse af budget og kontingent for 2020
Anders fremlagde
Bestyrelse foreslår at bibeholde det samme kontingent som i 2019.
Kontingent vedtaget
Budget vedtaget

8. Eventuelt
Lisbeth gennemgik aftalen med Koda.
Forslag til evt. fra Glostrup Sangforening:
Et sted på hjemmesiden, hvor kor kan linke til egne koncerter og evt. meddele andre ting.
Bestyrelsen arbejder på at oprette en slags: ”Opslagstavle”: så det er ”lovligt”, forsvarligt og
ikke bliver for rodet.
Man kan orientere sig om lokale kor på Kor72 hjemmeside under Medlemskor.
• Forsikring:
Er det muligt at få en kollektiv forsikring gennem KOR72.
De fleste kor er en forening under en aftenskole og dirigenten er dermed lønnet derfra og også
forsikret igennem aftenskolen. Lisbeth har talt med aftenskolernes paraplyorganisationer og får
at vide at man også mener at dirigenter er dækket ved koncerter og på tur i Danmark, da det jo
er en aktivitet under aftenskolens hold, altså koret. Dirigenten er dog IKKE dækket
i udlandet – Lisbeth undersøger muligheden for at få en rabatordning med rejseforsikring for
medlemskor

Mogens Petersen (Roskilde studiekor): – vores kor er en selvstændig aftenskole og er meldt
ind i Dansk Oplysningsforbund der dækker den lovpligtige arbejdsgiver forsikring og mange
andre gode ting. Opfordring til Glostrup sangforening at bruge den model.
• Lokaler:
Ønske om Database over lokaliteter i KOR72 regi, primært København.
Lisbeth – vi vil undersøge om den tidligere database findes, og vi vil arbejde på at redigere den
eller genoprette den.
Hans fra Glostrup Sangforening sender sin rapport til Lisbeth/KOR72
Tom Møller: Musisk Center Askov ville købe lokaler i København, men kravene var for høje og
betingelserne for dårlige.
Anders: et af de emner der står på vores liste.
Lisbeth Gråkjær takkede Lene Garsdal (in absentia) for lang og trofast tjeneste i bestyrelsen
som referent og ude i marken på rigtig mange korstævner, med samt hendes mage, Hasse
Mortensen.
“ Det vil blive et stort savn hos Kor72 og vi glæder os over at I stadig vil stille op med hjælp i ny
og næ"
Anders takkede for fremmødet og mødet sluttede med smørrebrød til alle.

Protokolfører Birgitte Ugilt / Dirigent Anders Hamming (sign.)

