
 

 

 
                                                      Referat fra generalforsamling 04.10.19 

 
Generalforsamlingen startede med velkomst ved Yrsa.  
Der blev holdt 1 min. stilhed for at ære vores afdøde sangere.  
 
Derefter startede vi med en sang ”Den danske sang er en ung blond pige…………………..”  
 
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.  Valg af formand (ulige år) 
b.  Valg af kasserer (lige år) 
c.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) 
d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
e.  Valg af 2 suppleanter (hvert år) 
f.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år) 
g. Valg af musikudvalg på 3 personer 
h Valg af 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 15.09.19 pr. mail.  
Delegeret listen blev gennemgået. I alt 14 delegerede. 
 
Ad 2: Som mødesekretær blev Tove Jensen, Thykoret, valgt.  
 
Ad 3: Som stemmetællere valgtes Tove Bjørn, Cassiopeia og Lise Thomassen, Enigheden. 
  
Ad 4: Yrsa fremlagde bestyrelsens beretning, denne vedlægges dette referat.  
Yrsa sluttede beretningen af med personligt at takke alle sangere efter nu 23 år som formand. 
Takkede også bestyrelsen for rigtig godt samarbejde. 
Yrsa går på denne generalforsamling af som formand. 
Stor, stående applaus til en meget berørt afgående formand !! 
 
Beretningen gav kort anledning til, at enkelte korsangere fortalte om korarrangementer i deres hjemby. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 



 

 

Ad 5: Kjeld fremlagde musikudvalgets beretning, denne vedlægges dette referat.  
Kjeld ønsker efter dette stævne at forlade musikudvalget. 
Som han selv sagde ”der skal foryngelse og fornyelse til i musikudvalget” 
Kjeld har været medlem af musikudvalget i 45 år, ved, det er det rigtige at forlade udvalget nu. 
Kom med et godt råd til bestyrelsen + alle medlemmer: ”bak musikudvalget op i deres beslutninger” 
Også her stor, stående applaus.  
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
  
Ad 6: Kasserer Tove Jensen fremlagde årsregnskabet 2018. 
Der har været 2 kasserer indover dette årsregnskab, 01.01.-16.05.18 var det Tove Blædel-Hastrup,  
17.05.-31.12.18 var det Tove Jensen 
2018 viser et underskud på 19762,53 kr. 
En af årsagerne er faldende medlemstal og deraf manglende kontingent (19 kor, 462 medlemmer) og generelt 
underskud ved kurserne. 
Bestyrelsen holder regulære bestyrelsesmøder ca. X 2 årligt og resten foregår pr. mail, mindre kan ikke gøre det, hvis 
vi stadig skal opretholde en aktiv bestyrelse.  
Dette giver naturligvis en del transportudgifter, som vi fremadrettet også må se på. 
 
Budget 2020 blev kort gennemgået. 
Vi må se i øjnene, at det er svært at få flere penge ind for kontingent, da der ikke kommer nye medlemmer til. For 
nuværende (2019) er der 18 kor, 394 sangere, 11 enkeltmedlemmer. 
Prisen for vores kurser må desværre nok stige, ikke meget, men lidt. Priserne de steder, hvor vi afholder kurser stiger 
jo også.  
Vi må bare håbe på, at tilskuddet fra Statens Kunstråd ikke falder eller helt bortfalder !! 
 
Vi kigger også naturligvis på udgiftssiden. 
Her kigger vi på ikke at give så meget i tilskud for kørsel, hverken til bestyrelsen eller musikudvalget, desværre. 
 
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:  

a) Valg til formand: Yrsa har jo for længe siden meddelt, hun ikke ønsker at genopstille til formandsposten. 
Bestyrelsen foreslog Michael Schachtschabel.  
Da der ingen modkandidater var, er Michael valgt som ny formand for DASOM. 

b) Valg af kasserer: ikke på valg. 
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Yrsa stiller op, da Michael jo er helt ny på formandsposten, og Yrsa vil gerne 

være bestyrelsesmedlem de næste 2 år.  
Valgt uden modkandidat. 

d) Freddy Hansen genvælges til bestyrelsen, da der jo her er en ledig bestyrelsespost, da Michael er blevet 
formand. 

e) Valg af 2 suppleanter: Steen Schachtschabel er suppleant, og vil gerne fortsætte. 
Pernille v. Amerongen blev foreslået, men takker af personlige grunde nej tak.  
Jeg foreslår, om en fra Thykoret har lyst, og heldigvis var Hanne Fjeldgren Andersen villig. 
Steen og Hanne blev derefter valgt uden modkandidater. 

f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Den nuværende revisorer Jette Rantzau og Karen Marie Hansen 
genopstiller og vælges. 
Revisorsuppleant Merete Pedersen genopstiller også og vælges. 

g) Valg af MU: Leif Munksgaard er på valg, genopstiller og vælges. Anne Mette er også på valg, men da hun er 
gravid og skal barsle i marts genopstiller hun med forbehold, og vælges. 



 

 

Som nyt medlem i musikudvalget stiller Leif Christensen, dirigent i Hamlet Kor, op og vælges efter en kort 
introduktion af sig selv. 

h) Valg af suppleant til MU: ingen. 
 

 
 
Ad 10: Drøftelse af fremtidige aktiviteter: 
Det er planen, at der skal være et kursus til efteråret 2020, formentlig på Askov Højskole, som vi jo er helt kendt 
med. Datoerne er ikke helt fastlagte. 
Desuden, som vanligt, 2 x 10 – 17 kurser hhv. i Jylland og på Sjælland. 
Desuden taler bestyrelsen om evt. at invitere andre kor med til kurserne, så de kan lære, hvad DASOM står for. Evt. 
på Sjælland at samle kor på tværs af Øresund. 
Det er meget vigtigt, at vi hele tiden er åbne overfor nye tiltag. 
 
Ad 11: Evt.  
Yrsa:  starter med, på DASOMs vegne, at rette en tak direkte til Kjeld for de 45 år i DASOMs MU. 
Roste ham for at have været en stor kapacitet i DASOM, laver lydfiler, laver arrangementer. 
”Vi håber, vi stadig kan trække på dig i det omfang, det er nødvendigt. 
Vi vil savne dig…………………”, hvilket Kjeld tilkendegav bliver gensidigt. 
 
Kjeld fik overrakt en gavekurv med karaffel med DASOMs logo på samt en flaske bjæsk. 
 
Derefter udnævnte Yrsa Kjeld til æresmedlem i DASOM. Kjeld fik fint diplom, se billedet nedenfor. 
Til dette var der STOR, STOR stående applaus til Kjeld. 
 
Til slut sagde Yrsa en stor personlig tak til Kjeld for de mange år, som de har haft sammen. 
Hun gav ham en gave, ”som han bestemt ikke ønsker sig”, nemlig en sten. 
Hvad historien bag stenen er, ville hun ikke fortælle !!! 
 
Michael takker Yrsa for hendes mange år som formand, næsten 23 år. 
Er samtidig glad for, at hun fortsætter i bestyrelsen. 
Michael mener, at et stort og gedignt kendetegn ved Yrsa er hendes mange mails……………… 
 
Til slut takker Michael for god ro og orden. 
Siger tak til dirigenten Trille med et par gode flasker rødvin. 
 
Tak for opbakningen og generalforsamlingen afsluttes med ”Sangerglæde” 
 
Ref. Tove Jensen. 
 
 
 
 
 
Se de dejlige billeder på næste side……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                              Afgående formand og afgående musikudvalgsmedlem. 
 
 

 
                 Æresmedlem af DASOM Kjeld Andersen. 
                                   Hjertelig tillykke. 

                                                                                                                     
Afgående formand Yrsa.  
TUSIND tak for dine mange år for formand i DASOM. 


