
    Aalborg, den 17. juli  

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

 i DASOM  
 

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 11,00 til ca. 16,00 

 

Generalforsamlingen afholdes i Sangerborgen, Stationsvej 24, Middelfart, få minutters gang fra 

stationen. 

 

Ved ankomst er der en kop kaffe med lidt spiseligt.  DASOM er senere vært med en lettere frokost. 

 

Der gives tilskud til kørsel med kr. 50,- pr. person. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 

 

1) Valg af mødedirigent 

2) Valg af 1 mødesekretær 

3) Valg af stemmeudvalg på 2 personer 

4) Bestyrelsens beretning 

5) Musikudvalgets beretning 

6) Årsregnskaber fremlægges til godkendelse 

7) Vedtagelse af kontingent 

8) Indkomne forslag 

9) Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a) formand - ulige år 

b) kasserer - lige år 

c) 1 bestyrelsesmedlem – ulige år 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer – lige år 

e) Valg af 2 suppleanter (1 år) 

f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år) 

g) Valg af musikudvalg på 3 personer  

h) Valg af suppleant til musikudvalg  

10)  Drøftelse af fremtidige aktiviteter 

11)  Eventuelt. 

 

Pga. aflysningen af sidste års generalforsamling har bestyrelsen ønsket, at alle i bestyrelsen er 

på valg i år. 

 

Netop pga. dette, vil vi opfordre alle kor og sangere til at komme med forslag til evt. nye 

bestyrelsesmedlemmer, 

 

Det vil være meget ideelt, om bestyrelsen kan være repræsenteret af bestyrelsesmedlemmer 

eller suppleanter fra alle egne af Danmark. 

 

Begynd derfor allerede nu at overveje nye emner til bestyrelsesposterne 



 

Kopi af regnskaber for 2019 og 2020 fremsendes senere.  

 

Forslag fra korene, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til 

yrsa.mortensen@stofanet.dk senest den 18. september 2021 

 

Generalforsamlingen er åben for alle DASOMs medlemmer, men kun 1 repræsentant fra hvert 

kor/orkester har stemmeret. Alle tilstedeværende har taleret og er valgbare til tillidsposter. 

 

Pga. corona situationen som har gjort, at alle kor og DASOM har ligget mere eller mindre 

stille igennem længere tid, har bestyrelsen besluttet, at i år er det ikke muligt at indstille og 

udnævne et kor til at være Årets Kor. 

 

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsens beretning, regnskaber og referat fra generalforsamlingen 

kunne læses på DASOMs hjemmeside. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til yrsa.mortensen@stofanet.dk senest den 30. 

september 2021. 

 

Tilmeldingsblanket vedlægges. Husk at anføre hvem der er delegeret. 

 

 

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsens beretning, regnskaber og referat fra generalforsamlingen 

kunne læses på DASOMs hjemmeside. 

 

 

Med sangerhilsen 

Yrsa, konstitueret formand. 
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