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Generalforsamling d. 9. april 2016.
Yrsa Mortensen startede med at byde velkommen.
Inden vi gik over til generalforsamlingen sang vi ”I Danmark er jeg født”.
Derefter startede generalforsamlingen.

Punkt 1. Valg af mødedirigent.
Trille blev valgt.
Generalforsamlingen skulle godkende DASOMs forretningsorden: godkendt.
Alle deltagere blev nævnt, i alt 23 deltagere, 13 delegerede. (afbud fra Thykoret, som ellers var
tilmeldt).

Punkt 2. Valg af mødesekretær.
Tove Jensen, Viborg, valgt.

Punkt 3. Valg af 2 stemmetællere.
Lone Krarup, Crescendo, og Jytte Christensen, Helsingør Kvindekor, valgt.

Punkt 4. Bestyrelsens beretning.
Yrsa fremlagde bestyrelsens beretning, denne vedhæftet referatet.
Den medførte flg. diskussion:
Vedr. KODA afgift er der tvivl om, om korene selv indberetter eller arrangørerne indberetter. Det
er arrangørerne, der har pligt til at indberette.
Vedr. evt. deltagende kor til Folkefesten på Bornholm skal man selv henvende sig til LO ang. evt.
økonomisk støtte.
Hjemmeside, facebook, mail etc.
Hjemmesiden skal forsøges sat op, så den er mere let læselig på IPAD.
Enighed om, at det, der skrives på facebook i DASOM sangersnak, må lægges ud på
hjemmesiden. Kjeld vil foranledige, at der øverst i DASOM sangersnak står, at alt, hvad der
lægges ud der, må bruges på hjemmesiden også.
DAMs database: DAMs fælles database er et ”multifunktionsværktøj”, som mange vil kunne have
glæde af – både som enkelte kor, men også som vores forbund.
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Som enkelt kor er der mange muligheder for at bruge databasen internt i koret. Som forbund kan
vi bruge den til hele tiden at vedligeholde og ajourføre medlemsregistret, dette kræver dog, at alle
adresseændringer, mailadresse ændringer, tlf. nr. etc. oplyses til formanden.
Ønsker et kor at gøre brug af databasen koster det årligt 6 kr. pr. registreret medlem.
Evt. Danmarkskor til Nordisk stævne i Oslo juni 2017. Dette arbejdes der videre på.
Beretningen godkendt med 13 for, 0 imod.

Punkt 5. Musikudvalgets beretning.
Kjeld fremlagde musikudvalgets beretning, denne er vedhæftet referatet.
Den medførte flg. diskussion:
Ang. kurser:
Gode kurser med Misa Criolla.
Generel enighed om, at det er vigtigt for kurserne, at der er gode pauser undervejs for at
vedligeholde det sociale sammenhold.
Ønskeværdigt med alle 3 dirigenter til kurserne, så der også kommer andet end Misa Criolla på.
Ang. dirigent/er:
Musikudvalget spørger, hvad kan DASOM gøre for en ny dirigent i forbundet? Forbundet er nødt til
at tænke på, hvad vi kan gøre for de unge dirigenter.
Anbefalelsesværdigt med Dansk Korlederforening, der holder kurser for både store og små
korledere.
Ang. stævner:
Mht. Nordisk Stævne i Oslo vil det være dejligt at vide, hvilke kor, der påtænker at deltage mhp. et
evt. Danmarks kor.
Efter denne diskussion blev beretningen taget til efterretning.

Punkt 6. Årsregnskab.
Kasserer Tove Blædel-Hastrup gennemgik regnskabet, vedlægges dette referat.
Regnskabet godkendt med 13 for, 0 imod.

Punkt 7. Vedtagelse af kontingent.
Dette forblev uændret.

Punkt 8. Indkomne forslag.
Der er indkommet 2 forslag:
1.
Det foreslås, at fundats for Henry W. Nielsens mindefond
ophæves. Der står i dag kr. 13642,22 på kontoen.
Begrundelse: i DASOM afholdes der nu generalforsamling hvert år, og årets kor udpeges således
på hver generalforsamling. Altså er bestemmelsen om hvert 2. år ikke mere relevant.
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Rentebeløbet er i dag 0. Der er således ikke en belønning til koret, og der må ikke bruges af
beholdningen.
Forslaget godkendt med 13 for, 0 imod.
2.
Det foreslås, at den, der står for hjemmesiden, må kopiere de
billeder, der bliver lagt i DASOM sangersnak på facebooksiden ind på
DASOM hjemmeside.
Begrundelse: Ikke alle kormedlemmer er på facebook, og der kommer mange fine billeder og
tekster, som DASOM gerne vil, at alle korsangere har mulighed for at se.
Da det er en lukket gruppe, må man ikke kopiere ud på en hjemmeside uden accept.
Desuden er det dejligt altid at have et sted, hvor billederne gemmes, så man flere år efter kan se
billederne fra netop det stævne og det kursus.
Tilføjelse: Kjeld vil foranledige, at der øverst i DASOM sangersnak står, at alt, hvad der lægges ud
der, må bruges på hjemmesiden også.
Forslaget godkendt med 13 for, 0 imod.

Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a) Valg af formand (ikke på valg)
b) Valg af kasserer. Tove Blædel-Hastrup på valg.
Hun ser meget gerne en yngre og frisk ny kasserer på posten.
Ingen andre kandiderede, så Tove Blædel-Hastrup tager endnu en periode, men
påpeger, at så er det altså allersidste periode. Tove Blædel-Hastrup valgt.
c) Valg af sekretær: Tove Jensen på valg.
Ingen andre kandiderede. Tove
Jensen valgt.
d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Inge Sørensen på valg.
Ingen andre kandiderede. Inge
Sørensen valgt.
e) Valg af 2 suppleanter: Poul Jakobsen og Freddy Hansen på valg) Ingen andre
kandiderede.
Poul Jakobsen og Freddy Hansen valgt.
f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Pia Degener og Jytte Christensen på valg samt
som suppleant Pernille von Amerongen.
Pia Degener var fraværende, men der forelå fuldmagt til genvalg.
Pia Degener og Jytte Christensen valgt.
Pernille von Amerongen ønskede ikke at fortsætte som suppleant. I
stedet valgtes Ann Kurdahl.
g) Valg af musikudvalg på 3 personer. Anne-Mette Strandgaard og Bente Lund Degn på valg.
Begge valgt for 2 år.
h) Valg af suppleant til musikudvalget. Ingen på valg. Vacant.

Punkt 10. Fremtidige aktiviteter.
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Ang. stævne 2017:
Lone Krarup, Crescendo, fortalte både på Crescendo og Os fra Horsens’s vegne om stævnet i
Horsens 2017.
De er færre til at løfte opgaverne, hvorfor de køber sig til et flot arrangement.
Desuden er det Bentes og Kjelds sidste stævne, som korene mener, bør fejres. Stævneudvalget
ønsker udgifter dækket til 3 dirigenter.
Efterlyser underskudsgaranti og svar på ansøgning om en ekstrabevilling, der er sendt til
bestyrelsen.
Stævnet holdes på Scandic Bygholm Parkhotel, tæt ved banegården og i den smukkeste park. Vi
får de bedste faciliteter, herunder et dejligt lounge område med fri kaffebar.
Prisen bliver naturligvis lidt højere, når vi skal bo i så dejlige omgivelser, formentlig på den gode
side af et par tusinde kr., så derfor er det måske en god ide allerede nu at begynde at spare lidt op
løbende !! Drikkevarer er excl. I prisen.
Kan melde noget mere ud ang. prisen, når økonomien er noget mere på plads.
Stævneudvalget vil løbende holde sangerne opdateret via facebook på DASOM sangersnak.
Koncerten afholdes om søndagen på Horsens Ny Teater.
Der er reserverede ca. 100 pladser, Horsens folkene sover hjemme.
Vi har kun 46 dobbeltværelser fra fredag, men der kan eventuelt blive opredning til en tredje
deltager.
I hvert fald er der lovet, at der bliver plads til alle !

Lone Krarup fortsatte:
Mener fremadrettet, det er vigtigt, at vi agiterer og motiverer vores medlemmer for yngre kræfter i
bestyrelsen og i det hele taget i DASOM.
Spørger ligeledes ind til DASOMs formue på 100.000, hvad har man tænkt sig med den, hvad skal
de aktiver bruges til? Det er jo ikke forbundets opgave at ”samle til huse”.
DASOM giver underskudsgaranti til stævnet i Horsens og overskuddet deles med 1/3 til DASOM
og 2/3 til arrangørerne.
Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at vi får et budget, og først når dette foreligger, kan der
søges tilskud fra Kunststyrelsen.
Bestyrelsen godkender løbende budgetter og får referater fra møderne i stævnekomiteen.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at vi også har en fremtid efter stævnet i Horsens, så vi er
nødt til fremadrettet at have en formue at tære på.

Trille sluttede dette punkt af med, at der er fremlagt mange ting, som bestyrelsen skal arbejde
videre med.

Puntk 11. Evt.
Udnævnelse af årets kor: Hadsten blandede Kor.
Koret modtager udnævnelsen for at udvise stor positivitet over DASOMs ånd og gerning.
Derefter ønskede generalforsamlingen Hadsten blandede Kor tillykke med udnævnelsen.
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Dette medførte bagefter diskussion om, hvilke kriterier, der bruges til udnævnelsen af året kor.
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre det mere bredt, hvem der fortjener at blive årets kor. Evt.
via SMS-afstemning, på DASOM sangersnak, på hjemmesiden ??
Man kan jo også indstille til bestyrelsen, hvem der skal være årets kor.
Kjeld fortalte, at man i Hjørring er man ved at bygge Danmarks nyeste teater fra grunden.
40 % står til rådighed for amatører, dvs. gerne koncerter etc. for amatører. Når
Hjørring teater åbner, er foyeren åben for alle.
Yrsa sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Trille.
Desuden tak til Claus og Jette for arrangementet i Odense. Alle
3 fik et par gode flasker rødvin.

Kl. 14.40 takkede dirigenten for en god generalforsamling.

Ref. Tove Jensen, mødesekretær.

