DASOM

Referat af generalforsamling 11. april 2015 i Odense.

1) Valg af mødedirigent
2) Valg af 1 mødesekretærer
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
b) kasserer
c) Sekretær
d) 2 bestyrelsesmedlemmer.
e) Valg af 2 suppleanter
f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
g) Valg af musikudvalg på 3 personer
h) Valg af suppleant til musikudvalg
10) Drøftelse af fremtidige aktiviteter
11) Eventuelt.

Velkomst ved formand Yrsa Mortensen, der bød de fremmødte velkommen.
I alt deltog 18 personer, heraf 12 delegerede.
Vi startede med at synge ”I Danmark er jeg født” og herefter mindedes vi afdøde sangervenner.
Ad 1. Mødedirigent.
Kirsten Clausen (Trille) blev valgt.
Dirigenten kunne starte med, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Der er i alt 12 delegerede.
Forretningsordenen blev godkendt.
Ad 2. 1 mødesekretær.
Tove Jensen valgt.
Ad 3. Stemmeudvalg på 2 personer.
Pia Degener og Freddy Hansen valgt.
Ad 4. Bestyrelsens beretning.
Yrsa fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning.
Følgende kommentarer til beretningen:
- Kjeld: synes at stævnet i Hirtshals fortjener bedre omtale. Lyden i salen blev rettet og var god. Strålende
koncert.
- Dorrit: var ikke med i Hirtshals, da hendes kor ikke var sikre på, at det drejede sig om et stævne.
Overværede dog selv koncerten og roste den meget.
- Enighed om, at hjemmesiden stadig ikke er optimal. Der arbejdes på den, og enighed om, at den bliver
gjort så god som muligt under de rammer, vi nu har. Vi har ikke penge til en helt ny hjemmeside for
nuværende.
- Kaj: nu har Hadsten prøvet et 10 – 17 kursus, men desværre nok mere fald end knald fra korets side, bl.a.
pga. dårligt deltagerantal. Hvis økonomien skulle gøres op, var der endda et lille underskud til kaffe, kage
etc. Hadsten har tilmeldt 13-14 til stævnet i Ålborg, men realistisk nok kommer kun halvdelen pga. prisen,
mener han.
- DAMs database fungerer på den måde, at alle kor under DAM nu er i deres database. Hvert kor kan, mod
betaling, blive tilkoblet således, at man i de enkelte kor kan bruge databasen som korets egen database
også.
- Mange har svært ved at forholde sig til ordet kor-weekender. Enighed om at gå tilbage til ordet stævner.
- Snak omkring forskellen på stævner og kurser.

Kjeld forklarer om forskellen: 10 – 17 kurserne er med tema. Ud fra dette tema tages noget af det op til
stævnerne. Dvs. stævnerne er slutningen på et temaforløb.
- Adressebogen: Flere var varme fortaler for at beholde adressebogen. Den er jo svær at opdatere, bliver
hurtigt forældet, men alle oplysninger i den er også på hjemmesiden (i opdateret version). Prisen er meget
rimelig, sidste år kostede den 510 kr. ca., så enighed om, at vi beholder den.
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
Ad 5. Musikudvalgets beretning.
Kjeld fremlagde mundtligt musikudvalgets beretning.
Følgende kommentarer til beretningen:
- Claus: det er vigtigt, at Anne-Mette kan overtage musikudvalget, og ikke kun vil.
- Dorrit: Misa Criolla er enormt spændende. Koncerten skal holdes på Horsens ny Teater. Os fra Horsens er
medarrangører..
- Claus: Misa Criolla er et fantastisk stykke. Meget vigtigt hvordan det bliver solgt.
- Trille: beder endnu engang om, at alle aktiviteter, hvor vores musikudvalg er på besøg, også kommer på
hjemmesiden.
- Karen-Marie: har en hilsen med fra Anne-Mette, der er enorm glad for at være kommet i DASOMs
musikudvalg.
Ad 6. Fremlæggelse af årsregnskab.
Kasserer Tove B-H gennemgik mundtligt regnskabet.
Ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
Ad 7. Vedtagelse af kontingent.
Der er stillet forslag om, at kontingentet stiger fra 60 kr. til 65 kr. pr. medlem pr. år.
Begrundelse: DAM og Statens Musikråd har anbefalet DASOM at hæve kontingentet til 65 kr., da vi er meget
lave. Vi har i år ikke fået 25.000 i tilskud fra Statens Kunstråd. DAM vil derfor gerne have, at alle kor er ens
mht. kontingentet.
Følgende kommentarer til kontingentstigningen:
Claus: forstår ikke helt hvorfor kontingentet skal sættes op.
Pia: spørger også hvorfor, Helsingør koret er et aftenskolekor og det er dyrt nok i forvejen.
Kaj: andre kor eks. i Kor 72 tager 65 kr.
Dorrit: er rigtig ked af, at hun ikke har en stemmeseddel, for så ville hun stemme imod så længe der er
penge i DASOMs kasse.
Jette: synes det er meget billigt, vi får meget for pengene.
Pylle: hjælp til selvhjælp, for at vi kan få tilskud andre steder fra, er vi nødt til at gå i niveau med andre.
Tove B-H: underskuddet er jo på kurser og stævner, og således ikke på den daglige drift.
Godkendt ved håndsoprækning med 11 stemmer for, ingen imod, 1 blank.
Ad 8. Indkomne forslag.
Forslag 1: § 5. Generalforsamlingen.
a) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år i april kvartal.
Ændres til
a) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal.
Godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
Forslag 2: § 5. Generalforsamlingen
h) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ¼ ad de tilsluttede kor/orkestre er
repræsenterede.
Ændres til
h) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Der ligger et ændringsforslag til dette ændringsforslag fra HK-koret i Ålborg:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte deltagere til DASOMs
generalforsamling.
Det oprindelige ændringsforslag godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
HK-korets ændringsforslag til ændringsforslaget godkendt med 12 stemmer for, ingen imod.

Således bliver § 5, punkt h: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte deltagere til
DASOMs generalforsamling.
Forslag 3: § 7. Bestyrelsen.
b) 2. afsnit: bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
c) Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1år.
Ændres til
b) Udgår
c) Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår samtidig i ulige år og kasserer, sekretær og 1
bestyrelsesmedlem afgår samtidig i lige år.
Godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
Forslag 4: § 8. Musikudvalget.
a) Musikudvalget består af 3 DASOM dirigenter samt et medlem af bestyrelsen evt. formand.
b) Valgene gælder for 4 år, og medlemmer afgår på skift. Suppleant vælges for 2 år.
c) Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen finder det påkrævet.
Ændres til
a) Musikudvalget består af højest 3 DASOM dirigenter samt et medlem af bestyrelsen
b) Valgene gælder for 2 år og medlemmerne afgår på skift. Suppleant vælges for 1 år.
c) Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen finder det påkrævet.
Her kommer Kjeld med et ændringsforslag til punkt c:
Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen eller musikudvalget finder det påkrævet.
Det oprindelige ændringsforslag godkendt ved håndsoprækning med 12 stemmer for, ingen imod.
Kjelds ændringsforslag til ændringsforslaget punkt c godkendt med 12 stemmer for, ingen imod.
Således bliver § 8, punkt c: Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen eller musikudvalget
finder det påkrævet.
Ad 9. Valg
a) Valg af formand. Yrsa Mortensen genvalgt for 2 år.
b) Valg af kasserer: Tove Blædel-Hastrup genvalgt for 1 år.
c) Valg af sekretær: Tove Jensen valgt for 1 år.
d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
For nuværende er det Merethe Pedersen og Kaj Würtz. Merethe ønsker ikke genvalg.
Forslag: Kaj Würtz, Poul Skovbo Jakobsen, Inge Sørensen. Den, der får flest stemmer er valgt for 2
år, næstfleste stemmer valgt for 1 år.
Kaj Würtz 11 stemmer (valgt for 2 år), Inge Sørensen 7 stemmer (valgt for 1 år), Poul Skovbo
Jakobsen 6 stemmer.
e) Valg til 2 suppleanter: Poul Skovbo Jakobsen og Freddy Hansen (begge for 1 år)
f) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Jytte Christensen og Pia Degener.
Revisorsuppleant: Pernille van Amerongen.
g) Valg af musikudvalg:
På valg er Kjeld, Bente og Anne-Mette.
Der var snak om Anne-Mettes manglende tilstedeværelse ved generalforsamlingen.
Generalforsamlingen accepterede dette.
Valgt er Kjeld (valgt for 2 år), Bente (valgt for 2 år), Anne-Mette (valgt for 1 år)
h) Valg af suppleant til musikudvalget.
For nuværende er der ingen suppleant. Generalforsamlingen opfordrer musikudvalget til at finde en.
Ad 10. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
Claus: hængeparti fra beretningen mht., hvad DASOM kan gøre for korene og sangerne og omvendt.
Foreslår, at man kan tilbyde kor at komme med til generalforsamling og evt. give koncert et eller andet sted
bagefter sammen med 3-4 DASOM-kor. ”Stemmer fra Vollsmose” evt. medinddrages.
Yrsa: det bliver jo et arbejde for Sine Nomine at finde egnede lokaler.
Lissi: der er naturligvis også et økonomisk aspekt i dette. Vil korene selv betale for dette?
Pylle: det kunne måske lokke andre til, der ikke er DASOM medlemmer.
Pylle: samarbejde med andre paraplyorganisationer.
Kaj: fremtidige aktiviteter: koncert for DASOM-kor i Mariehaven. Har selv været der med sit kor, en fantastisk
oplevelse.
Claus: vigtigt, at man har et sted, et stort arrangement at synge henimod.
Kjeld: brug facebook mere, til at diskutere fremtiden, til at fortælle om kor-oplevelser. Evt. sammen med
lokale kor.
Pylle: hvad med at synge som DASOM-kor til folkemøde på Bornholm? Nødvendigt med sponsorater.

Vort eget forbund yder støtte til medlemmer til at komme til Bornholm, hvorfor så ikke støtte til et DASOM-kor
arrangement derovre?
Kjeld: partiet vil sommetider give tilskud til arrangementer.
Kjeld: foreslår at man kommer indvandrer i møde med DASOM. Åbner armene for dem.
Yrsa: rundede af med at sige tak for de mange gode forslag. Der er noget for bestyrelsen at arbejde videre
med.
Ad 11. Evt.
Dorrit: gruppen Os fra Horsens ønsker stemmeret ved generalforsamlingen fremtidigt,
Mener ikke, det er fair, at når man som enkeltmedlem ikke har stemmeret, kan man gå i bestyrelsen og få
det. Ser et klart problem i, at Os fra Horsens ikke har nogen indflydelse i DASOM.
Pia: når man melder sig ind som et kor, er man et kor.
Yrsa: enkeltmedlemmer kan godt vælges til en post.
Os fra Horsens kan komme med en vedtægtsændring, men dette ønsker Dorrit ikke.
Trille: det er nødvendigt med en vedtægtsændring.
Claus: de er som kor/gruppe, ligegyldigt om der har dirigent eller ej. Skal blot betale sammen.
Tove B-H: de er tilmeldt som enkeltmedlemmer.
Kaj: man har samme problem i Hadsten, de er tilmeldt som enkeltmedlemmer. Jeg er jo i bestyrelsen og har
derved stemmeret.
Konklusion: Klar enighed om, at bestyrelsen tager emnet op.
Yrsa; fortalte lidt om stævnet i Ålborg, både om det praktiske og om det sjove.
Tuborgfonden har givet 8000 kr. til noder.
Kort runde, hvad vi går og laver i korene derhjemme:
Inge, Helsingør Kvindekor: har mange gode koncerter.
Pia: Helsingør - koret: får hele tiden nye medlemmer, mange bliver.
Claus: Sine Nomine: ingen nye medlemmer, men prøver heller ikke på det, alle bliver.
Kaj: Hadsten: arbejder med Beatles-potpourri sammen med andre lokale kor.
Merethe: enkeltmedlem: Har samlet nogle (i alt 13 personer) af det tidligere Århus Folkekor og tidligere
Århus Damekor i et nyt lille kor.
Karen-Marie, 3F- koret: Er knap så aktive som vanligt, kommer ikke så meget ud, men har dog koncerter.
Alle er tilmeldt stævnet i Ålborg.
Trille: HK- koret var glade for Kjeld som afløser.
Kjeld: Arion og Pi’erne har meget travlt. Pi’erne har snart 25 års jubilæum. Skal en tur til Barcelona.
Begge kor er med i Nordisk Kokkekongres i Ålborg, meget spændende arrangement.
Tove B-H: Helsingør Kvindekor har 35 års jubilæum til november,
Pia: Helsingør - koret siger tak for lån af prangerpungen, de havde taget et flot bilede af koret med pungen
fint parkeret foran sig.
Yrsa: Årets kor vil først blive udnævnt til stævnet i Ålborg.
Yrsa sluttede generalforsamlingen af med en tak til Trille for arbejdet som dirigent på generalforsamlingen.
En varm velkomst til de to nye suppleanter i bestyrelsen.
Desuden stor tak til Trille for sit arbejde med DASOMs hjemmeside, som hun nu har givet videre.
Også stor tak til Merethe for hendes tid i bestyrelsen, ønskede jo ikke genvalg.
Ligeledes tak til Claus og Jette for at de ville afholde generalforsamlingen her i Odense.
DASOM bliver 90 år d. 12.06.15.
Dette fejrede vi med kransekage (som Inge så sødt havde lavet) samt champagne.
Stort tillykke til DASOM fra os alle.
Vi sluttede naturligvis generalforsamlingen med at synge: Sangerglæde.
Ref. Tove Jensen, Viborg

