
 

Referat fra generalforsamling 21.04.18  

 

Generalforsamlingen startede med velkomst ved Yrsa. 

Der blev holdt 1 min. stilhed for at ære vore afdøde sangere. 

Derefter startede vi med en sang ”Lev dit liv, mens du har det……” 

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen med flg. dagsorden: 

1. Valg af mødedirigent. 

2. Valg af 1 mødesekretær. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Musikudvalgets beretning. 

6. Årsregnskab fremlægges til godkendelse. 

7. Vedtagelse af kontingent. 

8. Indkomne forslag. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a. Formand (ikke på valg). 

b. Kasserer.  

c. Sekretær. 

d. 2 bestyrelsesmedlemmer. 

e. 2 suppleanter. 

f. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

g. Musikudvalg på 3 personer (kun 2 på valg) 

h. Suppleant til musikudvalget.  

     10.   Drøftelse af fremtidige aktiviteter. 

     11.   Evt.  

 

Ad 1: Som mødedirigent blev Kirsten Clausen (Trille) fra HK-koret, Aalborg valgt.  

Trille startede med at takke for valget. 

Trille kunne konstatere, at indkaldelsen er kommet ud til medlemmerne rettidigt, nemlig 12.01.18. 

Deltager listen blev gennemgået og godkendt med flg. rettelser:  

a) Freddy fra Arion var forhindret i at møde op og Poul Jacobsen (Pylle) blev i stedet delegeret for Arion. 

b) Kjeld var delegeret for Pi’erme. 

 

I alt 10 delegerede, 16 deltagere. 

 



Ad 2: Som mødesekretær blev Tove Jensen, Viborg, valgt. 

 

Ad 3: Ingen stemmetællere valgt, med vælges ved behov. 

 

Ad 4: Yrsa fremlagde bestyrelsens beretning, denne vedlægges dette referat. 

Den gav anledning til flg. kommentarer:  

Inge:  meget god feedback fra korene på Sjælland vedr. sidste 10-17 kursus, hvor der var en stor fornøjelse at have 

alle 3 dirigenter på besøg. 

Kjeld ønsker tal på, hvor mange medlemmer, der er med i koralliancen. 

Kjeld kunne desuden oplyse, at flashmops ikke er dækket af KODA afgift. 

Yrsa og Tove J redegjorde ganske kort omkring vores bekymring med, at man i AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur 

Samråd) gerne fremover både vil, udover allerede givne oplysninger med navn, add. etc., også gerne vil have både 

CPR-nr. og uddannelse på alle korsangere. 

Vi er jo godt klar over, som Michael også udtalte, at mht. CPR-nr. kan det handle bl.a. om udbetaling fra 

Kunstfonden, at der måske kan være nogen, der har oprettet et fiktivt kor, som kan søge og få tilskud. 

Vi er af den opfattelse, at det må være nok med DASOMs CVR-nr., når der skal søges.  

Men at man vil have CPR-nr. på alle korsangere er vi noget uforstående overfor. 

Mht. uddannelse er vi også uforstående. Forklaringen, vi har fået, er den, at man gerne vil se, hvor man skal sætte 

ind med evt. mere økonomisk støtte, for at højne kulturen i de forskellige kor. 

Vi må afvente udviklingen. 

Kjeld opfordrer til, at man bruger Sangersnak noget mere. 

Michael kunne ønske, man opretter en erhvervsprofil på Facebook, da Sangersnak er en lukket gruppe. 

Herefter blev bestyrelsens beretning sat til afstemning: alle godkendte beretningen. 

 

Ad 5: Kjeld fremlagde musikudvalgets beretning, denne vedlægges dette referat. 

Denne gav ikke anledning til nogen kommentarer. 

 

Ad 6: Kasserer Tove Blædel-Hastrup aflagde årsregnskabet med flg. bemærkninger: 

Vi er kun 19 kor tilbage, 462 medlemmer, hvilket jo også kan ses på kontingentet. 

Kurserne giver generelt underskud, stævnet gav et kæmpeoverskud, så der fik vi pengene ind igen og tak for det. 

Bestyrelsesmøderne er ikke så dyre, men pga. afstanden er det nødvendigt med overnatning, når vi mødes. 

Det meste bestyrelsen imellem foregår jo pr. mail, men min. X 2 om året har vi regulære bestyrelsesmøder. 

Primært ses der et overskud i regnskabet, men da medlemsindberetningen for 2018 blev sendt ud allerede i nov. 

2017 og korene også allerede der indbetalte kontingent for 2018, figurerer det i regnskabet for 2017. 

Så hvis man trækker de kontingenter for 2018 fra, så er der et reelt underskud er på 1356,01 kr. 

Michael nævnte, at han da bestemt godt kan forstå, hvorfor KODA er interesseret i at lave aftale med hvert enkelt 

kor. DASOM, som jo hidtil har dækket alle kor vedr. KODA-afgifter, har i 2017 i alt indbetalt 2474,47 kr. til KODA. 

Herefter blev årsregnskabet sat til afstemning: alle godkendte regnskabet. 

 

Ad 7:  Kontingentet fortsætter uændret 65 kr. pr. medlem. 

 



Ad 8: Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 9: Valg til bestyrelsen: 

b) Kasserer Tove B-H havde allerede sidste år meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte, primært pga. alder. 

Ingen meldte sig frivilligt, men Tove J accepterede posten, da DASOM jo ikke kan stå uden kasserer. 

Valgt uden modkandidater. 

c) Sekretærposten blev jo så ledig, da nuværende sekretær rykker på kasserer posten.  

Ingen meldte sig frivilligt til sekretærposten, så konklusionen blev, at Yrsa og Tove J deles om denne post.  

Og heldigvis er der jo også resten af bestyrelsen at trække på!! 

d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Inge havde sidste år meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille. 

Michael Schachtschabel valgt og Poul Jacobsen (Pylle) valgt. 

e) Valg af 2 suppleanter: 

Freddy er på valg, stiller gerne op igen, vælges som 1. suppleant. 

Steen Schachtschabel stiller gerne på, vælges som 2. suppleant. 

f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:  

Disse poster forsøger vi i DASOM så vidt muligt følger kassererens lokalitet, derfor kom der nye personer på disse 

poster. 

Som revisorer er valgt: Jette Rantzau, HK-koret, og Karen-Marie Hansen, 3 F koret. 

Som revisorsuppleant blev Merete Petersen, enkeltmedlem valgt. 

g) Valg af 2 medlemmer til musikudvalget: 

Anne-Mette Strandgaard og Leif Munksgaard valgt. 

h) Valg af suppleant til musikudvalget: ingen. 

 

Ad 10:  

Bestyrelsen har modtaget en mail som svar på de spørgsmål, som bestyrelsen har sendt ud til korene i februar 

måned ang. DASOMs fremtid. 

Denne mail fra Sundbykoret takker vi meget for, og vi skal i bestyrelsen arbejde videre med de svar, der er i den. 

Yrsa mener dog, at sidste punkt i mailen, er primært rettet mod korene i Aalborg. 

Ang. stævne 2019: ikke nogen har meldt sig til dette.  

I bestyrelsen har vi talt om, hvad vi så gør, og er enige om, at vi foreslår generalforsamlingen, at vi udskyder stævnet 

1 år, i håb om at et kor da vil tage stævnet. DASOM vil så lavet stævnet i 2019. 

Meget gerne på motellet i Hirtshals, alternativt på vandrehjemmet i Aalborg. 

Kjeld foreslår, at hvis man holder det i Hirtshals, kan man uden tvivl til en rimelig pris, afholde den afsluttende  

koncert på Vendsyssel Teater.  

Yrsa spørger, hvad generalforsamlingen siger til denne form? skal vi arbejde videre med den? 

Kjeld vil også drøfte dette med bestyrelserne i hans to kor. Han mener, at de uden tvivl vil blive inddraget, da han 

ikke mener, DASOMs bestyrelse kan klare dette alene. Kjeld vil gerne gå positivt ind i dette. 

DASOM håber så på, at et kor vil byde ind og tage stævnet i 2020!! Hermed en stor opfordring!! 

Michael foreslår generalforsamling hvert 2. år i forbindelse med et stævne/kursus. 

Dvs. du vælger folk for en 4-årig periode, springer hver 2. år over.  

I den forbindelse kunne man også, for at ”tvinge” korene til at være mere aktive, vælge, at der er 2 delegerede for 

hvert kor. 



Michael spørger endvidere til, om der mon kan være nogen, der siger, ”væk med DASOM” nu, hvor KODA er væk? 

Vi er nødt til at få noget ny musik, nye udfordringer som sangere, skal vi gå på strandhugst i andre kor, hvordan 

holder vi DASOM aktivt? 

Vedr. generalforsamling hver 2. år kan jo sættes frem til næste generalforsamling som et punkt. 

Kjeld: kan man henstille til bestyrelsen at holde næste generalforsamling i forbindelse med næste kursus? 

Trille: I vedtægterne står der, at generalforsamlingen skal holdes i april kvartal. Kræver en vedtægtsændring, hvis det 

skal hen til næste efterår. Alternativt kan man kalde ind til en ekstraordinær generalforsamling næste forår og her 

kan man ændre vedtægterne. 

Tove B-H: En udmærket ide med generalforsamling fredag aften inden et stævne/kursus, men hvis vi gerne vil have 

yngre medlemmer med, de arbejder altså. Folk skal stadig frem til stedet, men ideen er udmærket. 

Anne-Mette: Hvis man sætter hele fredag aften af til det, skulle det nok kunne nåes. 

Leif: hvis der er kor, der ikke er med i DASOM, kan man tilbyde at lave en koraften med koret, som så kan finde ud af, 

hvad DASOM er. For at få nogle kor ind under vingerne, for at hverve medlemmer. 

Michael: tilbyder digitale noder til DASOMs medlemmer, og dermed en fælles database mht. noder. Kan også 

håndtere lydfiler. Kan evt. lægges på en hjemmeside/DASOMs hjemmeside. Men hvert enkelt kor kan også tilgå 

arkivet fra egen hjemmeside. 

Dette arbejdes der videre med sammen med musikudvalget. 

Kjeld: foreslår ændring af ordlyden i regnskabet. Han mener, det er en væsentlig ting, at der i vores regnskab står, at 

det ikke er et underskud på kurserne, men en investering. 

Merete: kunne godt tænke sig, at 10 - 17 kurser kan blive flyttet til marts måned, pga. meget mørkt i februar.  

Kjeld: mener det handler mest om at få kalenderne til at gå op. 

Konklusionen bliver, at man altid er mere end velkommen til at kontakte andre, så kan vi altså altid finde ud af noget 

med samkørsel. 

Yrsa beder snart MU om datoer for 10 – 17 kurser i 2019 samt snart mere omkring Askov. 

Merete foreslår, at der gives større tilskud til Askov, da der er en del penge i kassen. 

Bestyrelsen vil vende dette til næste bestyrelsesmøde. 

Tove J: vedr. mailen fra Sundby koret, vedr. fællesskab med andre kor, skal vi være rigtig gode/mere opmærksomme 

på at tage os godt af hinanden. Ingen må føle sig udenfor, ingen må føle sig alene. 

Yrsa: vi har i bestyrelsen talt om, at man skal tage en hyggeaften fredag aften i Askov. 

Kjeld: kan sagtens se ideen, men kan sagtens også se, at flere sangere vil tænke, at så venter de med at komme til 

lørdag morgen. Kjeld mener, at som min. skal der være 1 times korarbejde, meget gerne underholdende, sjovt, 

morsomt. Men der skal stå sang på programmet. 

Leif: hvis man skal inkludere folk er det vigtigste måde, at man er sammen om at gøre noget, får en fælles oplevelse. 

Anbefaler, at musikudvalget lægger sig i selen, at det er noget, man laver sammen, at det er meget tydeligt, at man 

er sammen. 

Jytte spørger til, om der da har været/er problemer med ? Og ja, der har været flere episoder. 

 

Ad 10: Yrsa takker mange gange både Tove B-H og Inge for deres store arbejde i bestyrelsen.  

Helt ærligt, vil vi komme til savne jer rigtig, rigtig meget i bestyrelsen. 

Tak til Tove, som fik en fin karaffel med snaps i. 

Tak til Inge, som fik sine yndlingskrus.  

Tove takker for mange gode år, kom i bestyrelsen i 2005 som midlertidig kasserer, men har, heldigvis for DASOM, 

holdt i 13 sæsoner.  



Inge takker også for mange gode år i bestyrelsen, kom ind i 2002 som suppleant og kom efter mange år som 

suppleant med i bestyrelsen. Senere igen suppleant og frem og tilbage. 

Begge har været utrolig glade for at have været med i bestyrelsen. 

Dette er bestemt ikke et farvel, men et på gensyn. 

Yrsa takkede Claus og Anna for at have arrangeret denne generalforsamling, begge fik et par gode flasker rødvin. 

Yrsa udnævnte herefter på DASOMs vegne Tove Blædel-Hastrup til æresmedlem af DASOM som tak for hendes 

mangeårig virke som kasserer, fik fint diplom og blomster. 

Tove J udnævnte på DASOMs vegne Yrsa som æresmedlem, i anledning af hendes netop 20 års jubilæum som 

formand for DASOM, fik ligeledes fint diplom og blomster. 

 

Hjertelig, hjertelig tillykke til begge æresmedlemmer, det er bare SÅ velfortjent. 
 

Generalforsamlingen sluttede med Sangerglæde med den tekst, som blev lavet til DASOMs kongres i 1982. 

Til slut blev der råbt et velklingende 3 foldigt hurra for DASOM. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.25. 

 

Ref. Tove Jensen. 

 

 

 

 

 


