
Referat af Kantatekorets generalforsamling onsdag d. 10. juni 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning (ved Mie)
4. Dirigentens beretning (ved Torben)
5a. Fremlæggelse af regnskaber (ved Claus)
5b. Godkendelse af regnskabet (ved korets revisorer)
6. Forslag fra Anna, Anni, Sonia og Sybille

1. Stemmegruppetræning

a. De enkelte stemmegrupper øver sig en gang imellem separat med dirigenten (typisk
inden hovedkorprøven) for at øge homogeniteten og intonationen mv. i de 
enkelte stemmegrupper.

b. Koret kunne desuden overveje at investere i en sangpædagog, som f.eks. da Jon 
Hollesen kom og holdt workshop om ”sopranernes slanke rum”. Nu tænker vi, at det
er blevet tid til at dyrke ”alternes slanke rum” - herunder at øge fokus på støtte, 
intonation og klang/dynamik.

2. Forberedelse til onsdagsprøverne

a. Der udarbejdes en endnu mere præcis øveplan for alle onsdagene i et projekt.
b. Øveplanen udgives i en template med entydig navngivning.
c. Øveplanen udgives på hjemmesiden.
d. Der øves mindre mængder af noder fra onsdag til onsdag; til gengæld forpligter 

koret sig til at kunne noderne ”så godt som udenad”.
e. Der udarbejdes klaver-tutorials (når de ikke er at købe online).
f. Hver stemmegruppe kunne fx stå for at udarbejde egne tutorials.
g. Korets egenproducerede tutorials deles i en fælles gruppe på Youtube.

7. Valg af formand, revisor og bestyrelsesmedlemmer
8. PR-udvalg og øvrige tillidsposter, orientering og evt. valg
9. Eventuelt



Indledningsvis blev uddelt gaver til Anni, Helene E, Helene BP og Jens M for arrangement i 
forbindelse med tur til Paris. Helene BP var ikke tilstede og får derfor sin gave ved senere 
lejlighed.

Ad 1.
Helene E blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var udsendt 
rettidig.

Ad 2.
Lene blev valgt til referent.

Ad 3.
Mie fortalte, at hun ved tiltrædelse som formand havde til hensigt at iværksætte forskellige 
aktiviteter for koret, bl.a. med henblik på stemmetræning. Men at hun desværre var blevet ramt af 
travlhed undervejs, pga. jobskifte og andet sangprojekt. Her på falderebet havde hun derfor i 
stedet sat en ”Brainstorming/Frit Lejde-runde” i gang, hvor korets medlemmer kunne komme med 
forslag til aktiviteter, ændringer m.m. Det var resulteret i flere forslag og kommentarer, som Mie 
læste op. Disse var:

Mie: Har du forslag/kommentarer på skriv, som du evt. kan maile til mig. Så sætter jeg dem ind 
her?

Afslutningsvis rettede Mie tak til:
PR-udvalget (Anette H og Anna JL)
Ansvarshavende for podier og lyssætning (Garry og Margit)
Kaffe/kage- og afbudsholder (Eva)
Nodedamer (Margit og Eri)
Ølkuske (Peter og Thomas)
Rejseudvalg (Helene E, Jens M, Helene BP)
Restaurant-planlægger på turen til Paris (Anni)
Bestyrelsen

Helene E tilføjede, at også kasserer Claus havde bidraget med en væsentlig arbejdsindsats i 
forbindelse med turen til Paris, da han havde stået for regnskab med indbetalinger, 
bonusberegninger og bonusudbetalinger.

Ad 4.
Torben gennemgik det forgangne års projekter og konstaterede, at det havde været et travlt år. 
Dels fordi koret havde takket ja til en ekstra opgave i form af Tivoli-koncerterne i september 
måned; dels fordi h-mol messen var en stor udfordring; dels fordi koret skulle til Paris i 
begyndelsen af juni måned. Bach´s Juleoratorium gik så godt, at Torben havde besluttet at 
Kantatekoret synger hele Juleoratoriet til juleprojektet 2015. Bach´s h-mol messe var en stor 
udfordring for koret og dermed også for ham, men koret kom trods alt igennem opgaven med et 
hæderligt resultat. Alt i alt kunne Torben konstatere, at året var forløbet tilfredsstillende. Pga. et 
travlt år med flere ekstraprøver, var arrangementer med stemmepleje-aktiviteter blevet forbigået. 
Torben kunne dog berette, at han havde haft det i tankerne og også havde taget de første skridt til 
at iværksætte arrangementer, som han vil arbejde videre med i næste sæson. Hans forslag er 
seminar med Jon Hollesen til herrerne og seminar med Ulla Munch til kvinderne.

Torben rettede en tak til PR-udvalget, og i særdeleshed Anette H, da det i år er lykkedes at få 
sparket nogle døre ind og få eksponeret koret i nye medier.

Der er planer om et eventuelt samarbejde med et norsk kor omkring Verdis Requiem i efteråret 



2016.

I det forgangne år har Torben ikke fået etableret ideen om en 3-deling af koret, som oprindeligt var 
hans plan. 3-delingen skulle i første omgang havde været anvendt på h-mol messen, men da det 
kom til stykket, ville næsten alle gerne være med. Han påpeger dog, at nogle få kormedlemmer 
kom med til opførelserne af h-mol messen på dirigentens nåde, da de havde haft for meget fravær 
i prøveforløbet. Han vil fremover være stringent med at håndhæve sådanne regler i forbindelse 
med de projekter, som er særligt sårbare overfor fravær.
Mht. ideen om 3-deling af koret, er denne lagt til hvile for nu.

Ad 5a.
Kasserer Claus oplyste af korets formue ved sidste generalforsamling var kr. 271027 og at den nu 
var kr. 283824. Dog figurerede Paris-turen endnu ikke i regnskabet.
Claus har fået en forespørgsel angående anskaffelse af en kor-mobil-telefon med mobilepay, som 
bl.a. kunne anvendes ved dør-billet-salg til koncerter, nodesalg m.m. Han afviser blankt, at en 
sådan telefon bliver anskaffet. Hvad angår nodesalg modtager han kontanter; alternativt kan 
beløbet afregnes ved en bankoverførsel.

Ad 5b.
Korets revisorer René og Nanna W oplyste, at de netop havde modtaget regnskabet og endnu 
ikke haft mulighed for at gennemgå det. Men at regnskabet kunne betragtes som godkendt på 
forventet efterbevilling af revisorerne.

Ad 6.
Forslag 1a. vedr. stemmegruppetræning blev fremlagt og debatteret. Følgende blev vedtaget:

Hver stemmegruppe øver på skift om onsdagen før hovedkorprøven, sådan at en stemmegruppe 
har ekstra øvetid hver 4. onsdag. Mødetid: kl. 18.30. Den ekstra øvetid vil blive brugt til 
stemmetræningsaktiviteter ved Torben og/eller sangpædagog.

Forslag 1b. vedr. stemmetræning blev fremlagt og debatteret. Følgende forslag blev afgjort ved 
afstemning:

Een lørdag om året afholdes seminar for hele koret med stemmetræning ved sangpædagog 
og/eller dirigent.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Det skal dog pointeres, at positiv 
tilkendegivelse ved generalforsamlingen ikke forpligter det enkelte kormedlem til at møde op ved 
et stemmetrænings-arrangement, da det ikke er muligt at forpligte sig til et ikke dato-sat 
arrangement. Afstemningen skulle alene vise, om kormedlemmerne var positivt stemt og havde 
ønske om at deltage. Torben var med vilje ikke tilstede ved afstemningen. Dette for at forhindre, at 
nogle kormedlemmer skulle føle sig presset til at stemme for forslaget.

Forslag 2a., 2b. og 2c. vedr. forberedelse til onsdagsprøverne blev fremlagt og debatteret. 
Følgende blev afgjort:

Torben strammer op omkring udarbejdelse af prøveplan, sådan at den fremstår klar og entydig og 
er tilgængelig for sangerne i tilpas tid inden projektstart. Torben vil tillige sørge for, at prøveplan 
sendes forbi Esben til opslag på vores hjemmeside: www.medlemssiden.dk.

Forslag 2d., 2e., 2f. og 2g blev fremlagt og debatteret uden afgørelse. Det blev overladt til 
bestyrelsen at tage stilling til og arbejde videre med forslagene.

Ad 7.
Mie og Lene trådte af som bestyrelsesmedlemmer.
Margit og Anette H meldte sig som nye bestyrelsesmedlemmer.

http://www.medlemssiden.dk/


Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde i henhold til vedtagne vedtægter.
Helene E gjorde i den forbindelse opmærksom på, at dette ikke fremgår af de skrevne vedtægter, 
der anviser, at formanden skal vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen oplyste, at der var tale 
om en fejl, som vil blive rettet snarest.

Revisorerne René og Nanna W fortsætter.

Ad 8.
Korets tillidsposter blev besat som følger:

PR-udvalg fortsætter uændret (Anette H, Anna JL)
Ansvarshavende for podier og lyssætning fortsætter uændret (Garry og Margit)
Kaffe/kage- og afbudsholder fortsætter uændret (Eva)
Nodedamer (Lena og Eri)
Ølkuske fortsætter uændret (Peter og Thomas)

Torkil påpegede, at Mie også fratrådte sin funktion som søger af fondsstøtte. Og at der er brug for 
en erstatning på denne post. Der var ingen, der umiddelbart meldte sig. 

Anette H gav en kort oversigt over PR-udvalgets arbejde og korets eksponering på sociale medier 
m.m.

Garry fortalte, at podieholdene havde fungeret rigtig godt i det forløbne år og at kormedlemmerne 
havde mødt talstærkt op.

Ad 9.
Ingen punkter under eventuelt.
Generalforsamlingens dirigent takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.


