
   Aalborg, den 30. juni 2022 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

 i DASOM  
 

fredag den 9. oktober 2022 kl. ca. 18,00 

 

Deltager du/I i stævnet er der indkvartering fra kl. 15,00 til ca. 17,45 

 

Kl. 17,00 er der middag 

 

Generalforsamlingen afholdes på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa. 

 

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 – Yrsa ikke på valg 

b) kasserer - Tove 

c) 1 bestyrelsesmedlem – Freddy 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer – Pylle og Hanne ikke på valg 

e) Valg af 2 suppleanter – Pernille v. Amerongen og Kaj Würtz 

f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – Jette Rantzau og Karen Marie Hansen 

g) Valg af musikudvalg på 3 personer (Anne Mette er på valg) 

h) Valg af suppleant til musikudvalg  

10)  Drøftelse af fremtidige aktiviteter 

11)  Eventuelt. 

 

Kopi af regnskaber for 2021 fremsendes senere.  

 

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

yrsa.mortensen@gmail.com senest den 2. september 2022 

 

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. 
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Efter generalforsamlingen vil bestyrelsens beretning, regnskaber og referat fra generalforsamlingen 

kunne læses på DASOMs hjemmeside. 

 

 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til yrsa.mortensen@gmail.com senest den 26. august 

2022 

 

Tilmeldingsblanket vedlægges. Husk at anføre hvem der er delegeret. 

 

Der kan indsendes indstilling til årets kor.  Kriterierne herfor er, at det skal være et kor, der har 

været med til at udbrede sangerlysten og gjort et stykke arbejde for DASOM. 

 

Ved indstilling skal den/de der kommer med indstilling komme med en begrundet indstilling, der 

skal sendes til yrsa.mortensen@gmail.com senest den 2. september 2022.  

 

DASOMs bestyrelse har den endelige afgørelse til indstillingen. 

 

 

 

Med sangerhilsen 

Yrsa,  
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