Repræsentantskabsmøde Kor72
Søndag d. 24. april 2022 i Århus.
11 kor repræsenteret
Deltagere: 11 deltagere der repræsenterede 11 kor.
8 fra bestyrelsen.

Lisbeth Graakjær bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af ordstyrer og referent.
Anders Hamming valgt som ordstyrer
Birgitte Ugilt valgt som referent.
2. fremlæggelse af beretning - Bilag
Formand Lisbeth Graakjær fremlagde bestyrelsens beretning
På et spørgsmål om vi samarbejder med andre organisationer, kunne Lisbeth
bekræfte, at vi har et godt samarbejde med kor, orkester og teater
organisationer.
Vi i netværk med bl.a. Amatørmusik Danmark og Koralliancen, hvor Anders
Hamming og Lisbeth Graakjær sidder i bestyrelsen.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med Kor72 og sekretariatet.
Lisbeth omtalte samarbejde og brobygning med og til Syng og et forhåbentligt
tættere samarbejde i hverdagen som kunne være et fælles sekretariat.
Bestyrelsen blev opfordret til at organisationen bliver bedre til at benytte de
sociale medier ex. Facebook og Instagram og at årsprogrammet bliver lagt ud der.
3. Aflæggelse af regnskab –
Ingen bemærkninger til regnskabet
Et ønske om at regnskabet sendes ud inden mødet til de der melder sig til at
deltage i repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vil overveje det, det er ikke
sædvane.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse.
Søren Birch, Rikke Sommer-Eriksen og Birgitte Ugilt var på valg. Alle ønskede
genvalg. Ingen andre kandidater. De tre blev valgt.
Valg til suppleanter:
Kirsten Busk og Tina Skjoldager Fangel var på valg. Kirsten Busk ønskede genvalg.
Tina Skjoldager Fangel ønskede ikke genvalg. Lisbeth Graakjær fremlagde
bestyrelsens forslag om at lade Syng besætte den anden suppleantplads.
Ingen andre kandidater.
Ovenstående blev vedtaget.

6. Fremtidige aktiviteter.
Lisbeth Graakjær gennemgik vores Flyer med kommende stævner. Hun opfordrede
til at deltage i sommerstævnet i Tønder for børn, unge og voksne.
Kor72 er samarbejdspartnere i at lancere den nye højskolekorbog og har til disse
stævner er helt særlig jubilæumspris.
På hjemmesiden er efterårets stævner alle på og der kan læses mere.
Bestyrelsen blev opfordret til at promovere nye og andre rytmiske instruktører.
Forslag: Unge dirigerer rytmisk – Kor72 har haft det med klassiske dirigenter.
Nye dirigenter dirigerer med supervision til stævner /’Føl’ evt. på stævner
Erik Hildebrandt mindede om, at medlemmerne er velkomne til at komme med nye
navne på instruktører til bestyrelsen.
7. Budget og kontingent
Anders Hamming fremlagde bestyrelsens forslag til budgettet for det kommende
år. –
Ingen bemærkninger til forslaget.
Kontingent:
Bestyrelsen foreslog en lille prisstigning på kontingentet fra 2023 fra 60 kr til 65
kr. pr. kormedlem i kor. Unge under uddannelse under 30 år: 40,00 kr.
Endvidere:
Enkeltmedlemmer: 235 kr. pr. år
En deltager udtrykte, at 235 kr. er i overkanten for enkeltmedlemmer.
Men forslaget blev vedtaget.
8. Eventuelt:
Kommer der feedback på vores nye korbog?
Bestyrelsen vil gerne vente, til vi er kommet godt i gang med korsangen igen efter
Corona tiden.
Et medlem gav udtryk for, at der mangler satser for SAB og lige stemmer. Mange
kor mangler herre stemmer og der kommer stadig flere kvindekor. Bestyrelsen vil
kigge på det. Planer om, at nogle satser kommer for lige stemmer.
Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden og erklærede
repræsentantskabet for afsluttet.
For referat
Birgitte Ugilt.

