
 

 

 

Referat fra generalforsamlingen fredag d. 07. oktober 2022. 

 

Dagsordenen er følgende:  

1. Valg af mødedirigent  

2. Valg af 1 mødesekretærer  

3. Valg af 2 stemmetællere  

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 - på valg ulige år  

   b. Kasserer - på valg lige år (Tove)  

   c. 1 bestyrelsesmedlem - på valg ulige år  

   d. 2 bestyrelsesmedlemmer - på valg lige år (Freddy og Pylle) 

   e. Valg af 2 suppleanter - for 1 år (Pernille og Kaj)  

   f. Valg af 2 revisorer (Jette Rantzau og Karen Marie Hansen) og 1 revisorsuppleant (Merete 

Pedersen) – for 1 år.  

   g. Valg af musikudvalg på 3 personer. (Leif)  

   h. Valg af suppleant til musikudvalget  

10. Drøftelse af fremtidige aktiviteter  

11. Eventuelt 

 

1.Valg af mødedirigent: 

Bestyrelsen foreslog Trille (HK-koret), ingen modkandidater. Trille valgt.  

Trille startede med at konstatere, at generalforsamlingen var retsmæssigt indkaldt.  

I alt er der 13 delegerede. 

 

2. Valg af 1 mødesekretær. 

Bestyrelsen foreslog Tove (Thy Folkekor), ingen modkandidater. 

Tove valgt. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

2 stemmetællere valgt. 

 



4. Bestyrelsens beretning. 

Yrsa startede med at bede forsamlingen rejse sig og mindes vores afdøde sangere og dirigent. 

Derefter fremlagde hun mundtligt bestyrelsens beretning, den skriftlige beretning vedhæftes dette 

referat. 

Beretningen gav anledning til diskussion bagefter: 

Yrsa foreslog, at vi prøver fremadrettet at invitere andre kor med til vores kurser, måske kan vi få 

andre kor til at være behjælpelige med afholdelse af kurserne. 

Trille foreslog muligheden for at samarbejde med andre landsorganisationer – en opfordring, hun 

gav videre til den nye bestyrelse. For, som Trille ganske rigtigt sagde, ”vi skal sikre os, at DASOM 

ikke dør”. 

Leif har for DASOM været til møde i Sangens Hus, da vi er repræsenteret i det samarbejde, der 

arbejdes med i Sangens Hus sammen med andre paraplyorganisationer. Leif påpeger, at det er 

vigtigt, at DASOM ikke isolerer sig, men inviterer andre kor med til arrangementerne.  

At alle gør, hvad de kan for at aktivere andre sangere. 

Tove Blædel (Helsingør kv.): det er ikke nok at være i en stor paraplyorganisation. 

Susanne (enkeltmedlem): nu er vi i Grenå, måske kunne vi have inviteret andre kor fra omegnen 

med til dette stævne. Der blev oplyst, at bestyrelsen allerede havde inviteret 4 kor. 

Per Lyng (Arion) gjorde opmærksom på, at der i bestyrelsens beretning er nævnt, at DASOM 

består af 43 kor? Dette er naturligvis en fejl, der skulle stå 13 kor foruden enkeltmedlemmer. 

Christian (Skjold) kom med et forslag om, at DASOM fremadrettet kan se på muligheden for at 

fungere som en aftenskole. Dvs. ansætte dirigenterne i alle DASOM-kor, så hvert kor ikke er 

arbejdsgiver for deres egne dirigenter, men at det er DASOM, som er arbejdsgiver. Fuldstændig 

som det fungerer i en aftenskole. Måske kan det dermed være interessant for andre kor at være 

medlem af DASOM så. 

Trille: hendes kor er under aftenskoleregi, og i forbindelse med dirigentens løn er den centralt 

afstemt i forhold til aftenskolerne. Så dirigentens løn er ikke i aftenskoleregi til diskussion. 

Christian: Kan den nye bestyrelse blive gearet til ovennævnte forslag? I hvert fald er det et forslag 

til drøftelse i bestyrelsen. 

Beretningen herefter godkendt enstemmigt. 

 

5. Musikudvalgets beretning: 

Anne-Mette (AM) fremlagde musikudvalgets beretning. 

Startede med at rose samarbejdet med Leif, og fremhævede et godt samarbejdet med Kjeld, som 

jo desværre er død nu. 

Vi lagde i februar ud med et godt kursus på Filstedvejens skole i Aalborg, gode sange, dejlig dag, 

dog fik nogle en ekstra gæst med hjem ! (Coronaen) 

Vi havde også en fest hos Helsingør Kvindekor i marts mdr., et super kursus. 

Især er MU glade for, at begge dirigenter kunne komme afsted. Det er et privilegie for alle, både 

dirigenterne, men også for sangerne, at der er to dirigenter.  

Så gik turen til Finland, det var en kæmpe oplevelse, det var ikke kun NASOM, der var med, men 

korfestival i hele byen, hvor vi endte på et kæmpetorv, hvor der var 1500 andre sangere, som 

sang ned imod os. Det var super, super dejligt at prøve. 



Leif og jeg havde valgt at tage nogle sange med, som ligger op ad det, som vi rigtig godt kan lide, 

nemlig rytmisk musik. Når man kommer til Finland, som har en kæmpe kortradition, så er det klart, 

at så vil dansk musik skille sig ud, og det er sagt på allerbedste positive vis, at danskerne, det var 

dem, der kom med det, der var gang i. Det var ikke fordi der ikke var gang i det andet, men vi 

skilte os ud, det blev bemærket både af korsangere og dirigenter. Vi har fået masser af ros fra de 

andre dirigenter.  

Det kan da godt være, vi kun kom 20 afsted, men hvilke 20!! Det var alletiders. 

Vi vil godt i den anledning sige, at det ikke var spild af tid med den øvedag i Galten. 

Vi står 100 % inde for det, vi lavede, det var så godt. 

Leif og jeg fik også mulighed for at komme til et langt og informativt møde med de andre 

dirigenter. Der var der rigtig mange meninger om, hvordan kormusik skal være og der blev fortalt 

meget om deres kortradition der, så det var også berigende at høre om. 

MU er meget glade for, at Skjold er kommet tilbage i DASOM, det er selvfølgelig dejligt, der 

kommer flere medlemmer, men også rigtigt dejligt, det netop er jer, for I er et skønt nyt. Også 

dejligt, I inviterede Leif til at komme som instruktør, det havde åbenbart været en fed oplevelse.  

Fremtid: det vrimler jo ikke med tilgang til DASOM. Vi har snakket med bestyrelsen om, hvad vi 

kan gøre af nye tiltag, og også at det er vigtigt, det bliver bragt op i aften. at vi ALLE skal hjælpe 

med denne opgave, da det er en opgave, der SKAL løses. 

Det er sådan, at vi har brug for flere kræfter for vi kan løfte vores stævner og kan bibeholde vores 

høje, musikalske niveau og forandring. Det stræber vi hele tiden efter, men hvis der ikke kommer 

nye kræfter til, og vi ikke bliver ved med at udvikle os, så går det i stå, og det bliver vi nødt til at 

erkende!. Så det er en fælles indsats, der skal gøres, hvis det her skal blive ved. Det nytter ikke 

noget, at man lader det hvile på enkelte personer. 

Det handler også om, at man skal have en stærk økonomi, og den stærke økonomi skal kunne 

løfte, at man aflønner dirigenterne rimeligt, det gælder både internt, men også eksternt. Det skal 

være sådan, at når vi inviterer en dirigent udefra, at så skal DASOM kunne komme med et 

ordentligt honorar til den dirigent. Vi lægger jo mange kræfter i DASOM, så vi skal også have 

motivationen og den kommer flere forskellige steder fra. 

Vi har masser af motivation sammen med jer i det her, men der skal mere til. 

Vi glæder os meget til denne week-end. 

 

Herefter var der muligheder for at stille spørgsmål til MU: 

Anni (HK-koret): vi skal alle være bedre til i vores kor at fortælle om, hvad der virkelig foregår i 

DASOM. Hvorfor kan vi ikke motivere vores sangere bedre? Hvad gør vi forkert? 

Trille: Vigtigt at komme tilbage til koret og fortælle om kurserne/stævnerne og evt. tage 

arrangementerne med tilbage til koret og bruge dem i koret derhjemme, hvilket jo også giver 

inspiration til at deltage i aktiviteterne i DASOM. 

Stor applaus til Anne-Mette og Leif for deres beretning. 

 

6. Årsregnskaber fremlægges til godkendelse 

Tove fremlagde regnskabet for 2021, som viste et underskud på i alt 657,58 kr. 

Tove havde flg. kommentarer til regnskabet: 

Rigtig dejligt, at vi igen i 2021 fik fået tilskud fra Statens Kunstråd på 30.000 kr. 

DASOM har fået ny hjemmeside, hvilket også har kostet. 



Ikke yderligere kommentarer fra kassererens side. 

Christian Zeeberg kommenterede det ret store bankgebyr. Spurgte ind til, om vi har overvejet at 

skifte bank.  

Nej, kassereren finder selv, det er et stort gebyr, om det kan gøres billigere, vil bestyrelsen 

arbejde videre med.  

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

7.Vedtagelse af kontingent. 

Ingen ændringer. 

 

8.Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har selv to indkomne forslag, det sidste indkomne forlag er en forlængelse af det 

første forslag, hvis dette bliver vedtaget:  

Vi ønsker § 5 c ændret til ”Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig indkaldelse pr. mail senest 

2 måneder før generalforsamlingens afholdelse” 

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 

Vi ønsker derefter § 5 f ændret til ”forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på 

den ordinære generalforsamling, være fremsendt til DASOMs formand senest 3 uger før 

generalforsamlingens afholdelse ” 

 

9 Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

b) kasserer Tove – genvalgt uden modkandidater. 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer Freddy og Pylle (begge Arion) – her blev det fra dirigentens side 

påpeget, at i vores vedtægter står, at man så vidt muligt skal tage hensyn til fordeling geografisk, 

så hele landet er repræsenteret. 

På trods af denne opfordring blev begge genvalgt uden modkandidater.  

e) 2 suppleanter – Kaj (enkeltmedlem) genopstiller, er til stede, vælges som 1. suppleant. 

            Pernille (enkeltmedlem) genopstiller, er ikke til stede, men har givet fuldmagt,  

                              vælges som 2. suppleant. 

f) 2 revisorer – Jette (HK-koret) og KM (3F) – genvalgt uden modkandidater.  

   1 revisorsuppleant – Merete (enkeltmedlem) ønsker ikke genvalg, Anni (HK-koret) indtræder. 

g) 1 medlem til musikudvalget – Leif valgt. 

h) suppleant til MU – bliver desværre ikke opfyldt. 

 

10. Drøftelser til fremtidige aktiviteter. 

Intet. 

 

11. Evt. 

Yrsa glemte i beretningen at takke bestyrelsen for godt samarbejde, så denne tak kommer så her. 

Synes vi har et godt samarbejde trods af og til uenigheder, men dem er vi gode til at diskutere. 

Takker af om 1 år, ønsker da ej heller at blive i bestyrelsen, da hun ”jo godt ved, hvad dette kan 

indebære”. 



Gitte (Thy Folkekor) vil gerne komme med et forslag om, at generalforsamlingen lægges før 

spisningen om fredagen. Mener det er sent at komme i gang med at synge.  

Dette tager bestyrelsen op. 

 

Fer. Tove Jensen, DASOM kasserer. 

 

 

 

 

 

 

 


