Repræsentantskabsmøde Kor72 d. 28.5.21
Zoommøde
22 medlemmer var tilmeldt fra forskellige kor i landet. 4 havde fået forfald. 10 fra
bestyrelsen deltog.
Lisbeth Graakjær bød velkommen og takkede alle for at deltage i vores 2.
repræsentantskabsmøde på zoom. Derefter var der en kort præsentationsrunde af alle
deltagerne.
1. Valg af ordstyrer og referent.
Bestyrelsen foreslog Anders Hamming som ordstyrer og Birgitte Ugilt som
referent. De blev begge valgt
2. Lisbeth Graakjær fremlagde sin formandsberetning.
Et medlem overrakte verbale roser til bestyrelsen og især formanden for et stort
og flot arbejde og gode tiltag under Coronaen.
Beretningen blev taget til følge uden andre kommentarer.
3. Gennemgang af årsregnskabet.
Anders gennemgik regnskabet.
Et medlem ønskede at vide, om revisoren havde godkendt regnskabet. Dertil kunne
Anders svare ja.
Årsregnskabet blev godkendt uden andre kommentarer.
4. Indkomne forslag
Punktet bortfaldt, da der ikke var kommet forslag til drøftelse.
5. Valg
Valg af formand:
Lisbeth Graakjær var på valg. Hun ønskede genvalg.
Lisbeth blev valgt for 3 år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tina Skjoldager, Anders Hamming og Erik Hildebrandt var på valg.
Tina ønskede ikke genvalg
Anders og Erik ønskede genvalg
Forslag fra bestyrelsen: Jens Johansen indtræder i bestyrelsen i stedet for Tina.
Ingen andre forslag.
Jens, Anders og Erik blev valgt for 3 år.
Valg af suppleanter:
Kirsten Busk og Tina Skjoldager ønskede begge at indgå som suppleanter.
De blev begge valgt for 1 år.
6. Fremtidige aktiviteter

Lisbeth Graakjær gennemgik planerne for efteråret 2021 og planlagte og
ideer/tanker for jubilæumsåret 2022.
Efterårsstævnerne vil komme på hjemmesiden fra den kommende uge og
fremefter. (se hjemmesiden)
Lisbeth G opfordrede endvidere medlemmerne til at henvende sig til
sekretariatet, med ønsker og forslag til stævner og repertoire. Bestyrelsen vil så
tage dem med på møderne.
7. Budget for 2022
Anders Hamming gennemgik budgettet for 2022.
Han understregede, at kontingentet, der blev nedsat for 2 år siden p.g.af
ændringer i Coda aftalen, fortsætter uændret i det kommende år.
Lisbeth orienterede kort om at Kor72 og andre organisationer har forhandlet en
rabatordning på plads med Coda, for bl.a. Kor72 medlems kor.
Budgettet for 2022 blev vedtaget.
8. Eventuelt
Et medlem roste bestyrelsen for et godt arbejde og takkede for den nye korbog.
Tine Ohrt overrakte stor ros til formanden for det store politiske arbejde hun
har udført i Corona året. Anders tilføjede at hendes arbejde og kamp har gjort, at
Kor72 nu også er kendt i kulturministeriet.
Anders Hamming takkede for god ro og orden
Lisbeth Graakjær takkede for et godt og effektivt møde og ærgrede sig over, at vi ikke
kunne ses og snakke. Hun opfordrede til tålmodighed og vedholdenhed, så kommer vi i
gang igen. Et medlem takkede for et godt møde. Hun syntes det havde været spændende
at høre om bestyrelsens arbejde.
Herefter sluttede Repræsentantskabsmødet 2021 på Zoom.
For referat
Birgitte Ugilt.

