
 

Referat af   
Generalforsamling i Egebæksvangkoret  

Onsdag d. 9. september 2020 kl. 20.00  

i salen, Espergærde Bibliotek  

 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent  

Ole blev valgt som dirigent og Oluf til referent 

 

2. Formandens beretning Herunder specielt korets forholdsregler omkring covid 19.  

Eiliv begyndte med at beskrive de problemer koret har haft i det seneste årstid. Vi har en 

glimrende dirigent, men hun kunne ikke fortsætte som dirigent, hvis vi fortsat øver om 

mandagen. Og vi fik at vide fra kirken, at vi ikke kan skifte øvedag til om onsdagen, som er 

Tines foretrukne dag. Vi startede med at lede efter et nyt øvested, men det var svært.  

  

Derfor kontaktede vi kirkens organist, som har annonceret, at han gerne vil lede et kor, men 

det endte med at han sagde nej tak.  

 

Så var vi heldige med at få foden inden for i salen på Espergærde bibliotek. Og den har vi i 

hvert fald hele efteråret. Så kan vi heldigvis beholde Tine. Salen har desuden den fordel, at 

den er større og dermed kan vi alle være til stede og samtidigt overholde 

coronaretningslinjerne om afstand under korsang. Ændring af øvedag har desværre betydet et 

mindre frafald af medlemmer. Vi håber, at der kommer nye, men det er ikke nemt at få nye 

medlemmer.   

 

Vi har ganske vist sagt farvel til Mørdrup kirkes øvelokale, men vi har kontaktet kirken med 

henblik på at kunne holde julekoncerten i kirken og vi har også tilkendegivet, at vi gerne vil 

deltage i musikgudstjenester, hvis der bliver sådanne i kirken.  

 

Det koster 30 kr. pr. gang at låne bibliotekssalen, men det har vi råd til. Korets økonomi ser 

nemlig godt ud for tiden, men det vil Flemming fortælle om lidt senere. Da det så mindre lyst 

ud med økonomien, traf vi den beslutning ikke længere at have vores pianist Edwin med til 

vore øvedage. Han har været glad for samarbejdet, og han er parat til evt. at optræde sammen 

med os til koncerter.  

 

På grund af den gode økonomi, bibeholder vi kontingentet i efterårssæsonen. På korets 

hjemmeside kan I se efterårets budget.   

 

Vi er stadig tilknyttet aftenskolen, som betaler en del af dirigentlønnen.  

 

Eiliv fortsatte med at rose bestyrelsen for godt arbejde. Bestyrelsesmødereferater kan findes 

på hjemmesiden.  De bliver lagt på hjemmesiden en uges tid efter mødets afholdelse.  

 

Bestyrelsen har udpeget et antal mentorer til at hjælpe nye medlemmer af koret til rette. 

 

De er følgende: Jette: Sopraner, Margrethe: Alter, Oluf: Tenorer og endelig Flemming: Basser. 

Man kan altid om nødvendigt henvende sig til Oluf.    

’  

 



Han henledte opmærksomheden på, at vi har en mentorordning, som skal tage godt imod nye 

medlemmer. Han mente, at ordningen fungerer godt.  

 

Derefter kom Eiliv ind på covid 19 og dens konsekvenser. Vi har ikke haft øvetimer siden midt 

i marts, altså næsten ety halvt års sang. Og vi har bl.a. af den grund måttet aflyse 

forårskoncerten i domkirken og besøget fra koret i Wales og vores optræden på Nivågård 

Malerisamling. Der har ikke været musikgudstjeneste i Mørdrup kirke og heller intet i 

Espergærde Center. På den positive side kan det nævnes, at 9 – 10 kormedlemmer sang til et 

diamantbryllup i Espergærde og med stor succes.  

  

Endelig har vi mistet enkelte medlemmer, som vi håber vender tilbage, når nu situationen er 

normaliseret.  

 

Bestyrelsen har i samarbejde med Tine udarbejdet regler for hvordan vi skal synge 

coronarigtigt. Vi skal alle omgås hinanden med omtanke. Reglerne er udarbejdet på baggrund 

af kulturministeriets retningslinjer og gode råd fra Kor72 tilpasset til vores omgivelser. 

Reglerne er på hjemmesiden. Læs dem og fortæl straks om evt. sygdom så vi kan træffe de 

rette forholdsregler. Der er nedsat et fast coronaudvalg, som består af Flemming, Oluf og mig 

selv. Vi vil hver gang gøre vores lokale klar til brug og ligeledes spritte af mv., når vi er 

færdige.   

 

Bestyrelsen arbejder nu på at genoptage de aktiviteter, som vi har måttet undvære. Vi har 

allerede en dato for vores deltagelse på Nivågård, nemlig d. 7. maj. Vi satser på, at Waleskoret 

kommer til maj næste år og at vi skal optræde sammen i domkirken. Vi melder ud herom så 

hurtigt som muligt.  

 

Julekoncerten håber vi kan finde sted i Mørdrup Kirke, men vi har ikke fået svar fra kirken 

endnu. Det er usikkert om vi kan optræde i Espergærde Center, som vist er gået lidt i baglås 

over vores honorarkrav og desuden nok har det svært med aktiviteter og corona.   

  

Eiliv henledte opmærksomheden på korets hjemmeside, hvor man kan få oplysning om 

begivenheder og korets repertoire. Efterårets repertoire er fastlagt af Tine og et par 

bestyrelsesmedlemmer ud fra de ønsker, som koret har fremsat. Efterårets repertoire 

suppleres af et basisrepertoire, som er satser, som vi skal kunne hele tiden. Det kan bl.a. 

bruges til koncerter og optrædender, der ikke er jule- eller forårskoncerter. 

Eiliv sluttede af med at takke bestyrelsen og i særdeleshed Jette for – ud over det almindelige 

bestyrelsesarbejde - at stå for kaffe og te under øvetiden. 

 

Der var enkelte spørgsmål til beretningen. Det blev foreslået, at man kunne få anden 

musikledsagelse under koncerter end klaver, f.eks. trompet eller fløjte. Desuden at vi kunne 

etablere et samarbejde om koncert i Holte kirke med den tidligere organist i Gurre og Tikøb 

kirker, Henrik Schrøder, som nu er i Holte. Bestyrelsen overvejer disse forslag. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

Flemming gennemgik regnskabet for 2019 og budget for efterår 2020. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder oplæg vedr. kontingent og budgetramme for 

kommende sæson.  

Ingen forslag. 



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Eiliv og Oluf, som ønsker genvalg. Derimod 

ønsker Jette ikke genvalg. Bodil Bach blev valgt i stedet for Jette, Eiliv og Oluf blev 

genvalgt 

6. Valg af revisor Niels Veje blev genvalgt.  

7. Valg af bestyrelses- og revisorsuppleanter. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bente 

Mørup blev genvalgt. Valg af 1 revisorsuppleant: Leif blev valgt. 

8. Eventuelt. Der blev spurgt, om der i givet fald ville blive privat indkvartering af 

Waleskoret. Eiliv svarede, at det ikke er afgjort endnu. 


