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0. Beslutning om denne generalforsamling afholdes 1/3 2023, selvom vedtægterne 

skriver april/ maj. 

 Forslaget blev godkendt. Generalforsamlingen afholdes herefter lovligt. 

1. Valg af dirigent: Ole Bastue Jacobsen. 

Valg af referent: Lone Green. 

2. Formandens beretning 

Bente Mørup gennemgik årets gang efter coronaen, hvor vi skulle finde nyt 

fodæste. 

Desværre er antallet af kormedlemmer ikke nået op på det antal, vi var 

tidligere. Vi er idag 22 medlemmer. 

Koret har eksisteret i 12 1/2 år. 

Stabil er vores dirigent Tine Grønlund og vores pianist Edwin Van den Berg. 

Stabiliteten er næsten vendt tilbage med oplysninger om repertoire for hver 

korprøve. Så Tine sender det til Ole inden weekenden, Ole lægger det på 

hjemmesiden og vi får endog mail om det. Lydfiler bliver løbende lagt op. Vores 

koncerter fra sidste år blev nævnt og de nye for i år. Planen fra Tine og 

repertoireudvalget er, at vi opbygger vores basisrepertoire og tilføjer nogle nye 

sange. Så er der mere tid til fordybelse. 

Foran os har vi 3 fastlagte koncerter: 14/4 på Nivågård, forårskoncert 24/5 i 

Mørdrup Kirke og 5/6 på Flynderupgård.  

Bente bød 2 nye kormedlemmer velkommen. Hun takkede koret for sammenhold 

og smuk sang, Tine for engagement, klar styring og godt humør. Hun takkede 

også Flemming og Ole for deres utrættelige arbejde. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag herunder oplæg vedr. kontingent og 

budgetramme for kommende sæson: 

2023 beholder kontingentet uforanderligt. 

Efter et stillet forslag blev Albert Lang udnævt til at være korven. Bliver således 

indbudt til at deltage i korets sociale arrangementer. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Margit Emborg ønsker ikke genvalg. 

Flemming Sørensen er genvalgt. 

Ole Bastue Jacobsen er genvalgt. 

Oluf Emborg er nyvalgt  

 6. Valg af revisor 

Niels Veje er ikke på valg i år 

 7. Valg af bestyrelses- og revisorsuppleanter: 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

Henrik Jensen genvalgt. 

2. suppleant er stadig vakant. 

Valg af 1 revisorsuppleant 

Leif Sand genvalgt 
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8. Eventuelt 

Et ønske om at stemmerne indspilles for sig. Vil gøre det nemmere. 

 

Ref.: Lone Green 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Formand  Dirigent 


