
1 
 

 

Bestyrelsens beretning 

 

 

For godt 2 år siden nemlig den 4. oktober 2019 havde vi den sidste generalforsamling, hvor vi fik 

valgt ny formand Michael Schachtschabel.  Samtidig holdt vi et brag af en koncert på Vendsyssels 

Teater i Hjørring.  Den kan vi leve på i lang tid eller skal vi sige det blev vi nødt til, for ca. 5 

måneder efter røg hele Danmark virkelig ind i en turbulent tid, hvor der kom mange forhindringer 

for korene, da Danmark i marts lukkede ned.  Dog nåede vi i DASOM at afholde et kursus med de 

danske legender i Jylland, men desværre måtte det aflyses på Sjælland, da Mette lukkede 

Danmark ned lige før afholdelsen af kurset.  Endvidere måtte DASOM aflyse kurset i Askov i 

oktober 2020 på grund af de meget stramme restriktioner om afstand, afspritning m.m. 

I har gennem hele perioden modtaget gode informationer gennem Dansk Amatørmusik, der har 

gjort et stort stykke arbejde for at finde ud af de forskellige regler for Covid 19. 

Vi skulle have afholdt stævne her i efteråret i Grenaa, men da der var tidsfrist først i september 

2021 overfor Kystvejens konferencecenter der skulle overholdes, blev bestyrelsen enige om, at 

stævnet skulle aflyses, så DASOM ikke pludselig hæftede for et stort beløb.  Hvem kunne vide, at 

Danmark blev åbnet op et stykke inde i september 

I håb om at lykken ville tilsmile sangerne med åbning af Danmark, sendte bestyrelsen en invitation 

til kursus den 9. oktober i Jylland og den 16. oktober (så skal der stå noget om kurserne her) 

Bestyrelsen har derfor valgt, at stævnet skal afholdes 7. til 9. oktober 2022 på Kystvejens 

Konferencecenter i Grenaa. .  I vil først i 2022 modtage foreløbig invitation til stævnet. 

Bestyrelsen har haft en del møder via Zoom, men på et tidspunkt mente et flertal af bestyrelsen, 

at vi var nødt til at mødes fysisk.  Michael meldte fra på grund af Covid 19.  Den 17. januar 2021 

meddelte Michael bestyrelsen og via DASOM sangersnak, at han fratrådte som formand.  Det kan 

bestyrelsen kun beklage.  Michael har gjort et flot og stort stykke arbejde for DASOM, herunder 

flotte invitationer m.m., men han valgte desværre at gå i utide 

Bestyrelsen vil takke jer alle, for de input I er kommet med over DASOM sangersnak, om hvordan I 

har overlevet Covid 19 med at mødes i parker, skove og via skype, hvor I så har sunget sammen. 

Korene har i 2021 været kontingentfri, men tro nu ikke det fortsætter.  Vi skal alle betale 

kontingent i 2022. 

I har også modtaget en del information fra Finland også med billeder via DASOM sangersnak.  Pr. 

dato er der tilmeldt 21 fra Danmark, men efter kurset i Aalborg lød det til, at der var flere der 

ønskede at deltage, så det bliver spændende.  Bestyrelsen håber på, at der kan blive lavet et 

Danmarkskor, som vi gjorde i Norge, således at vi er repræsenteret i Finland. 
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I løbet af foråret har stævnekomiteen lovet at fremsende lydfiler på de ting, som de nordiske kor 

skal synge sammen.  Her er bl.a. Det er Norden, dog i en anden version, da den gamle er umulig at 

synge med de rustne stemmer, som vi efterhånden har fået. 

Vi håber I alle er kommet godt i gang i korene.  Vi ved, at en hel del af jer har måttet skifte 

dirigenter.  For det første er det i sig selv en opgave at finde en ny dirigent og så kommer 

spændingen, hvordan er vedkommende, og så skal vi selv have gang i vore rustne stemmer.  Leif 

har forklaret, at det virkelig kan tage lang tid med at komme op på samme niveau som før.  Så 

fortvivl ikke. 

Under coronatiden har vi til alle kor udsendt Kulturministeriets skrivelse om fem puljer til genstart 

af kultur- og idrætslivet og skrivelse om Frants Rasmussens mindelegat på kr. 12.500,- .  Vi har ikke 

hørt, om nogen af jer har søgt eller fået noget. 

Der har her i oktober været afholdt 2 kurser med melodier af de danske legender. 

I Aalborg var der godt 50 sangere, og det kan nok være, at Leif tog en ordentlig tørn.  Der blev 

sunget næsten uafbrudt fra kl. 10 – 17 med en halv times frokostpause og 15 min kaffepause.  I 

Aalborg er vi så heldige, at et fast hold står for at alt løber gnidningsløst til kurserne.  De møder 

talstærk op hver gang og har gjort det siden 1984. 

I Helsingør tog vi fat i Pia Degener, der også fik fat i nogle hjælpere.  Vi i bestyrelsen takker jer 

mange gange, og håber I vil hjælpe os den 19. marts 2022. 

Til kurser i 2020 fik DASOM fra Statens Kunstfond tildelt tilskud med kr.  30.000,-.  Det samme har 

vi fået i 2021, men desværre har vi måttet tilbagebetale det meste, da kurserne og stævnet i 2021 

ikke kunne afholdes. 

Vi ser frem til her i november at høre fra Statens Kunstfond, at vi modtager et lignende tilskud. 

Vi håber alle, at vi får et dejligt år 2022, hvor vi kan glæde os til Finland og Stævnet i Grenaa.  

Håber at se jer alle. 

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, selvom vi ikke altid er enige, så 

kommer vi dog i mindelighed frem til en løsning. 

Herefter overgives beretningen til debat. 

 

 

 

 

 

 


