
 

Referat 10. marts – Ordinær Generalforsamling  

Tilstede: Mie Jæger og Camilla Sophia Østergaard, Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, 
Lise Roed Brogaard, Rikke Haugaard, Alice Vestergaard, Bjørg Lindvang, Inger Kirstine Aaby, 
Dorte Klemmesen  

Sted: Kulturskolen, Skanderborg.  

1: Valgt af dirigent og referent  

Charlotte er dirigent og Lise er referent.  

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år er skrevet af formanden og godkendt af 
bestyrelsen.  

Formandens beretning af Charlotte Poulsen  

Generalforsamling 2019: 11. marts havde vi generalforsamling i korforeningen og vores 
sekretær Dorthe Strandbygaard trådte helt ud af bestyrelsen og Inger Kirstine Aaby fratrådte 
sin bestyrelsespost. Ny bestyrelse konstituerede sig selv med: Formand: Charlotte Poulsen 
Kassér: Jette Løkke Pedersen Sekretær: Lise Roed Jensen Medlem: Rikke Haugaard 
Medlem: Alice Vestergaard  

Suppleanter: Bjørg Lindvang, Inger Kirstine Aaby, Dorte Klemmesen  



 

Nye spirekjoler: Vi indkøbte fine nye blå kjoler til Spirekoret, som blev indviet ved Sløngeldag.  

24. marts – Stjernedrys på fælleden: Ungdomskoret var med i Stjernedrys 2019 True Colours  

8. april – Fælleskommunal kordag: Spirekoret deltog i ”Lommefilosoffer i Omvendtland” med 
Jakob Høgsbro på Niels Ebbesen skolen  

25. maj - Sløngeldag: Spirekoret åbnede igen i 2019 Sløngeldagen i Kulturhusets foyér. De 
fortsatte videre senere på dagen med deres sange til verden repertoire i Bloms.  

4. juni - Sange til verden: i Spektrum i Odder deltog Spirekoret med deres sange til verden 
repertoire. 

3-6. juni - Musical: I 2019 spillede Musicalkoret Skatteøen i Posthusets gamle lokaler ved 
banegården. Stor tak til Nicki for hjælp til afvikling, Lise og Rikke til kostumer og ikke mindst 
tak til Alice og Ulla for en fantastisk opførelse ... Det var desværre Ullas sidste musical for 
denne gang.  

8. juni - Venskabskoncert: ungdomskoret havde 3 dages besøg af deres svenske 
venskabskor og gav lørdag koncert i Kulturhusets foyér.  

12. juni - Sommerkoncert i Audonicon: Pigekoret og Ungdomskoret sammen med Magnolia 
og Vocali – udsolgt koncert.  

Juli - Rejse til Bratislava, Slovakiet: Pigekoret og Ungdomskoret var til Bratislava Youth Music 
Festival 2019 og kom hjem med 4 guldmedaljer. Tak til Rejse Damerne Camilla og Kirstine.  

11. august - Smukfest: Pigekoret og Ungdomskoret sang i Sherwood søndag til Smukfest.  

Sæsonstart:  

Spirekor: 51 medlemmer. Stinne er tilbage fra barsel og leder koret i samarbejde med Alice 
Musicalkor: 35 medlemmer. som noget nyt i denne sæson får i dramapædagog Sofie med fra 
start til at dele undervisningen med Alice Ungdomskor: 20 medlemmer. Alice er korleder – i 
samarbejde med kulturskolen understøttes solosang undervisning med Bo Pigekor: 20 
medlemmer Alice får hjælp af Freya som er i praktik fra konservatoriet.  



 

7. oktober - Efterårskoncert: Spirekor, Musicalkor og Ungdomskoret den 7. oktober i Aulaen 
på Morten Børup skolen. Fuldt hus. Som noget nyt åbnede vi koncerten for alle børn der går 
til kor og ikke kun foreningens medlemmer. Musicalkoret gav en smagsprøve på deres 
dramaundervisning  

30. november - Rooftop i Salling; Pigekoret sang på Salling Rooftop  

1. december - Kirkekoncert: Ungdomskoret gav julekoncert første søndag i advent i 
Skanderborg Slotskirke  

3. december - Lucia i kirkecenteret: Ungdomskoret sang julen ind  

December - Strøg Sang: Både Ungdomskoret og Pigekoret fik samlet penge ind til deres 
rejser ved strøjsang i december  

11. december - Julekoncert i Audonicon: Pigekoret og Ungdomskoret sang sammen med 
Vocali til udsolgt julekoncert  

14. december - Lucia i kulturhuset: Spirekor, Musicalkor, Ungdomskoret og Pigekoret. 
Næsten udsolgt Kulturhus  

NYTÅR 2020  

Vi har fået ny dramalærer til Musicalkoret: Mariane  

16. Januar - Koncert ved lederseminar: Musicalkoret synger ved kommunens ledelsesseminar 
på Fælleden til store roser  

31. januar - Bingo for Musicalkoret til ekstra hygge-øve kordag  

3. februar - Bingo og hygge for Ungdomskoret  

3. Forelæggelse af regnskab  

Fremlægges af kassér Jette og godkendes samlet af bestyrelsen. Se vedlagt regnskab.  



 

4. Forelæggelse af budgetforslag for kommende år.  

Fremlægges af kassér Jette og godkendes samlet af bestyrelsen. Se vedlagt budget. 
Budgettet for 2020-2021 bliver fremlagt med et forventet underskud på 24.500 kr, dette kan 
muligvis nedbringes med 5000 kr.. Hvis dette fortsætter vil foreningen arrangement ikke 
kunne gennemføres om 6 år. Foreningen vil forsøge at få dækket underskuddet af fonde og 
ansøgning ved kommunen. En særlig Udgift-tung post er Musicalen, men der forsøges at 
reduceres denne post ved ansøgning af underskudsgaranti. Desuden håber vi, at der sælges 
flere billetter i år hvor vi afholder forestillingen på gymnasiet. Pigekoret er varslet besparelser i 
undervisningstimerne på ungdomsskolen. Dette er problematisk da niveauet ikke kan holdes 
og der for nuværende ikke er løn til underviserne for de timer der leveres. Foreningen har ikke 
som formål at støtte undervisningen men koncerter og rejser. Modsat vil foreningen være 
aktiv i at beholde pigekoret. Vi drøfter forskellige muligheder for at understøtte pigekoret 
herunder gennem samarbejde med enten kulturskolen eller måske kirken.  

5. Fastsættelse af kontingent  

Vi fastholder kontingent på 125 kr. Vi stiler mod prisstigning næste år 10 kr.  

6. Behandling af indkomne forslag  

Forslag af Jette er at to medlemmer fra pigekoret for råderet over rejsekontoen. Bestyrelsen 
vedtager at Mie Jæger og Camilla Sophia Østergaard for dispositionsret over kontoen. Når 
pigerne går ud indsætter vi nye i rollen ved næste Generalforsamling.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Inger Kirstine Aaby vil gerne træde ud, men kan tiltræde posten som revisor. Arne bliver 
derved revisorsuppleant. Bestyrelsen bliver Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Lise 



 
Roed Jensen, Rikke Haugaard, Alice Vestergaard, Bjørg Lindvang, Inger Kirstine Aaby, Dorte 
Klemmesen  

Generalforsamlingen ophæves.  


