Referat af generalforsamlingen 30.10.21

Generalforsamlingen startede med at Sangkoret Skjold, i hvis hus i Middelfart generalforsamlingen fandt
sted, sang 3 flotte arbejdersang.

Derefter startede selve generalforsamlingen med velkomst af Yrsa.
Der blev afholdt 1 min’s stilhed for at ære vores afdøde sangere.

Vi gik herefter over til selve generalforsamlingen med flg. dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af mødedirigent
Valg af 1 mødesekretær
Valg af stemmeudvalg på 2 personer
Bestyrelsens beretning
Musikudvalgets beretning
Årsregnskaber fremlægges til godkendelse
Vedtagelse af kontingent
Indkomne forslag
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 musikudvalget
Pga. aflysningen af sidste års generalforsamling har bestyrelsen ønsket, at alle i bestyrelsen er på
valg i år

10. Drøftelse af fremtidige aktiviteter, herunder stævnet 2022.
11. Evt.

Ad 1: Valg af mødedirigent.
Som mødedirigent blev Kirsten Clausen (Trille) fra HK-koret, Aalborg valgt.
Trille startede med at takke for valget.
Trille kunne konstatere, at indkaldelsen er kommet rettidigt ud til medlemmerne, nemlig 17.07.21.
Delegeret listen blev gennemgået, i alt 9 delegerede og stemmesedler blev udleveret.

Ad 2: Valg af mødesekretær.
Som mødesekretær blev Tove Jensen, Thykoret, valgt.

Ad 3: Valg af stemmetællere.
Valg af 2 stemmetæller afventede til, hvis behovet skulle opstå.

Ad 4: Bestyrelsens beretning.
Yrsa fremlagde bestyrelsens beretning, denne vedlægges dette referat.
Beretningen gav anledning til kort snak.
En enkelt deltager spurgte ind til, hvad DASOM sangersnak er. Dette blev forklaret, og der blev givet en
opfordring til, at alle, der ikke er med i denne gruppe, tilmelder sig, hvis de da ønsker det.
Der blev spurgt ind til, hvornår turen til Finland finder sted. 9. – 12.06.22.
Ligeledes blev der spurgt ind til, om nogle af de penge, som vi har fået i tilskud fra Statens Kunstråd til
afholdelse af kurser i 2021, kan konverteres til 2022. Dette er bestemt ikke nemt, da vi overfor Statens
Kunstråd står til ansvar både for de søgte midler, men også for de brugte midler. Men en ting er ganske
vist, bestyrelsen gør ALT, hvad den kan, for ikke at tilbagebetale mere end højest nødvendigt til
Kunstrådet.
Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 5: Musikudvalgets beretning.
Leif Munksgaard fremlagde musikudvalget beretning.
Leif så tilbage på et år/to år, hvor der har været begrænset med aktivitet i DASOM grundet corona.
Vi nåede i 2019 lige at holde et kursus i Aalborg med emnet ”De store Legender”, hvor både Leif
Munksgaard og Leif Hauge var dirigenter, inden Danmark blev lukket ned. Desværre fik Sjælland ikke
denne, igen, store oplevelse.
Det gjorde de så til gengæld her i oktober 2021, hvor Leif Munksgaard, ene mand, afholdt kursus hhv. i
Aalborg 09.10.21 og Helsingør 16.10.21.
Leif fortalte, han er meget glad for, at Anne-Mette igen er tilbage i musikudvalget omend mest af tiden er
gået med barselsorlov (!), men desværre har Leif Hauge meddelt, at han ønsker at træde ud af
musikudvalget.
Leif Munksgaard så i musikudvalgets beretning også ind i fremtiden.
Han og Anne-Mette har planlagt næste års kurser, hvor vi skal synge fra den nye Højskolesangbog, hvor vi
både skal synge sammen sammen og hvor vi også skal lære nyt, lære at tingene vinder over tid og man
ikke får det forærende gratis i første hug !
Som Anne-Mette havde skrevet i en SMS til Leif dagen før generalforsamlingen: korverdenen har jo været

voldsomt udfordret i corona med særregler osv., så når vi mødes igen, så skal den have max. gas.
Leif sluttede beretningen med at takke på vegne af begge i musikudvalget.
Stor applaus for en fin beretning, hvor der både blev set bagud, men også fremad.

Ad 6: Årsregnskaber fremlægges til godkendelse.
Tove Jensen fremlagde både regnskaber for 2019 og 2020.
I regnskabsåret 2019 havde DASOM 424 kormedlemmer og 18 kor.
I regnskabsåret 2020 havde DASOM 382 kormedlemmer og 17 kor.
Kassereren havde primært 2 kommentarer:
I 2019 var vores rejseudgifter højere end normalt. Vi følger dem nøje, for nuværende kan de dog ikke
gøres billigere, bestyrelsen får 1 kr. pr. kørt km., musikudvalget får statens takst.

I 2020 brugte vi kun 4000 kr. af de 30000 kr., som vi havde fået tildelt i støtte fra Statens Kunstråd, derfor
skulle vi tilbagebetale 26000 kr.
Begge regnskaber blev herefter godkendt.

Ad 7: Vedtagelse af kontingent.
Ingen ændring.

Ad 8: Indkomne forslag.
Der er indkommet et forslag til vedtægtsændring vedr. § 8, stk. a: musikudvalget består af højest 3
DASOM dirigenter samt et medlem af bestyrelsen evt. formand.
Bestyrelsen ønsker flg. vedtægtsændring: musikudvalget består af højest 3 dirigenter samt et medlem af
bestyrelsen evt. formand.
Yrsa kom med flg. begrundelse: lige nu har vi 2 dirigenter, som begge brænder for DASOM.
Bestyrelsen finder, det er vigtigere, at dirigenten brænder for DASOM end det er, at man dirigerer et
DASOM kor.
Derfor ønsker bestyrelsen vedtægterne ændret med ovennævnte tekst i § 8, stk. a.
Der opstod en diskussion om tolkningen af den nuværende §, om det blot skal være en dirigent, der er
medlem af DASOM eller en dirigent, der har et DASOM kor.
Bestyrelsen har ønsket af få præciseret § 8, så der fremover ikke kan tolkes forskelligt, derfor den nye
formulering.
Det indkomne forslag blev vedtaget.

Ad 9: Valg.
a) formand: Yrsa Mortensen vælges for 2 år.
b) kasserer: Tove Jensen vælges for 1 år.
c) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Freddy Hansen
d) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Hanne Andersen, Poul Skoubo Jacobsen (Pylle)
e) valg af 2 suppleanter: Pernille v. Amerongen, Kaj Würtz
f) valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Jette Rantzau og Karen Marie Hansen, suppl. Merete Pedersen
g) valg af musikudvalg på 3 personer: Anne-Mette Strandgaard og Leif Munksgaard.
h) valg af suppleant til musikudvalget: ingen.

Ad 10: Drøftelse af fremtidige aktiviteter, herunder stævnet 2022.
Der blev her spurgt ind til, hvem der arrangerer stævnet, som løber af stablen 09.-11.10.22.
Hertil er svaret, at det gør DASOM denne gang.
Det kan jo være svært, når alle kor har været lukket ned at få et kor til allerede før denne sommer at give
tilsagn om at ville arrangere et stævne næste år.
Hvis vi skal være sikker på at kunne få stævnet afholdt, er man nødt til at være ude min. 1 år før mht.
reserveringer af lokaler.
Stedet bliver 2022 Grenå Kursuscenter, som DASOM allerede nu har reserveret.
Hvad kurserne går ud på, kan læses under musikudvalgets beretning, punkt 5.
Der er allerede nu planlagt 2 10 – 17 kurser i foråret 2022, hhv. Aalborg 12.02.22 samt Helsingør 19.03.22
Skjold byder allerede nu ind med at afholde stævne 2025, da koret har 125-års jubilæum (14. febr.2025)

Ad 11: Evt.
Intet.

Til slut sang vi: Godmorgen lille land…….og Halloween manden !!

Yrsa sluttede generalforsamlingen af med at takke for genvalget til formandsposten, tak for at vi viser
hende tillid til at være formand.
Yrsa takkede ligeledes Skjold for at vi måtte komme til Middelfart og afholde generalforsamlingen.

Ref. Tove Jensen.

Efter generalforsamlingen blev der talt en del om det kommende Nordiske Stævne i Finland.
Det er jo DASOMs store ønske, at vi kan stille med et Danmarkskor.
Der forsøges i øjeblikket at lave fælles transport til Finland.
Yrsa har været ved at regne ud, med de tilbud på flybilletter, der foreligger, at turen måske i alt kan gøres
for ca. 5.500 kr.

Til slut inviterede Sangkoret Skjold os til at se alle deres lokaler, bl.a. har de et enormt stort nodearkiv,
som var spændende at se.

Endnu engang tak for en dejlig dag.

