GENERALFORSAMLING I SYSSELKORET
Referat fra generalforsamling tirsdag, den 9. februar 2016.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
Kaj Frederiksen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne.
Elisabeth Lindstrøm blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning ved formand Anne Wraae:
Se bilag 1)
Formandens beretning blev vedtaget med klapsalver.
3. Regnskab
Regnskabet blev omdelt, og gennemgået af kasserer Åse Svendsen.
se bilag 2).
En lidt regnskabsteknisk diskussion om nedskrivning af foreningens aktiver gav ikke
anledning til en ændret praksis.
Der var bred tilslutningen til et forslag om at regnskabet fremover vil blive udsendt
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der blev udtrykt tilfredshed med regnskabets overskud, og samtidig blev der
fremsat ønske om, at der arbejdes på at skabe et overskud så koret kan indspille en
CD.
Regnskabet blev vedtaget og med ros for overskuddet.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastsættes til 600 kr. halvårligt.

Forslaget kom til skriftlig afstemning. Der blev afgivet 38 stemmer.
30 stemte for forslaget, 6 stemte imod, og 2 stemte blankt.
Forslaget er dermed vedtaget.
5. Indkomne forslag.
a. Forslag om, at der skal foretages skriftligt afstemning, såfremt der er opstillet
flere kandidater, end der skal vælges.
Ved en skriftlig afstemning af forslaget blev der afgivet 38 stemmer. 29 stemte
for forslaget, 5 stemte imod, 4 stemte blankt.
Forslaget er dermed vedtaget.
b. Karin Bergh-Hanssen stiller forslag om, at sluttidspunktet for koraftener er kl.
21.30. Karin tager med forslaget ikke stilling til starttidspunktet, Forslaget stilles
på baggrund af, at Karin finder det tiltagende vanskeligt at ”geare ned” efter en
fantastisk koraften, hvor det den efterfølgende dag er vanskeligt at stå op kl. 6.
Generalforsamlingen besluttede at drøfte punktet under eventuelt.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægtens §3.
Herunder:
- Valg af formand.
Der blev ikke opstillet modkandidater, og formanden blev genvalgt med applaus.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elisabeth og Åse er på valg.
Åse Svendsen og Elisabeth Lindstrøm blev genvalgt uden modkandidater.
- Valg af 1 suppleant: Lene Bergø blev genvalgt uden modkandidater.
- Valg af 1 revisor: Mogens Larsen genvalgt og 1 revisorsuppleant: Anders Øster
genvalgt. Begge uden modkandidater.
7. Eventuelt.
Karin Bergh-Hanssens forslag fra punkt 5 b.
Drøftelsen afspejlede at korets 50 medlemmer har forskellige ønsker behov. Nogen
vil gerne fastholde den nuværende tidsramme, andre vil hellere starte kl. 19,15 og
så få lidt før fri. Der var dog bred tilslutning til at koraftenen ikke må blive afkortet.
Det blev overladt til bestyrelsen af træffe en afgørelse sammen med Camilla.

Dirigentens beretning, v/Camilla:
Se bilag 3)
Per K. Madsen:
Surf Town introducerer et nyt mailprogram der ligner Outlook.
Kirsten Frandsen:
Opfordrer til at vi fremover viser større disciplin på koraftnerne, og undlader at
forstyrre undervisningen med unødvendig snak.
Referat
Elisabeth Lindstrøm

Bilag 1:
Formandens beretning v/Anne Wraae:
Traditionen tro fortæller jeg om året, der gik – det økonomiske tager Åse sig af senere på
generalforsamlingen.
Vi har haft et spændende år, hvor vi er startet på vores jubilæumsarrangementer. Mere om
det senere.
Fremmødet
Man er generelt god til at melde afbud, når man er forhindret i at komme til kor.
1. halvår viser at to kormedlemmerne stadig har et højt fravær. Derudover har mange et
fravær på 1,2,3,4 gange ud af 17 korgange. Enkelte har 5 og 6 ganges fravær.
Hvor mange fraværsaftner er for mange er svært at sige, da nogen er dygtige til at følge op
på tingene hjemme. Andre har sværere ved det. Alvorlig sygdom og arbejdspres er ingen
herre over.
Vores mål er stabilitet, da det letter arbejdet for Camilla, at hun ikke skal gentage tingene
så mange gange – hvilket kan være til irritation for de, der ikke har synderligt fravær.
Vi håber, at de, der vælger koret, sætter fremmødet over anden fritidsaktivitet.
Tak til stemmegruppeformændene, som hver tirsdag tager mod afbud og registrerer
fravær.
Tak til Elisabeth som slutteligt tæller sammen.
Medlemsmæssigt
Vi var ved årets udgang 48 medlemmer. Lise Mørk Frederiksen og Fie er stoppet. Efter jul
er Henning, Jesper og Jette kommet til. Stort velkommen til jer. I ved, I skal have
tålmodighed i starten - det kan virke overvældende at skulle sætte sig ind i så meget nyt.

Koret består derefter af 31 kvinder og 19 mænd.

Årets arrangementer og koncerter:
‐ 10.2.2015 Generalforsamling
‐ 20.2. Koncert for Jette Klingenberg i Svanelunden ‐ 14.3.
Koncert på Kappelborg i Skagen. ‐ 28.4. Triplekoncert på
Kunstmuseet ‐ 30.5. Koncert for Else Stavad i Tversted.
‐ 4.6. Koncert på Kunstmuseet. Kun os.
‐ 6.6. Sommerfest hos Kirsten og Lasse i Børglum
‐ 18. 7. Koncert for Lillian
‐ 10.10. Kursus med Morten Kjær på UCN. Et arrangement som var meget vellykket, og
som også gav koret et pænt overskud på 10.000 kr. Det er undersøgt om deltagerne har
interesse for at deltage i et nyt arrangementet med ham i 2016, og det er der. ‐ 21.11.
Koncert for Elisabeth og Niels i Lønstrup
‐ 24.11. Triplekoncert på Kunstmuseet med efterfølgende juleafslutning
‐ 2.12. Koncert i Bønnehuset.
‐ 8.12. Julekoncert i Astrup Kirke.
‐ 12.12. Julekoncert for handelstandsforeningen på Springvandspladsen.

Evt. samlede indtægter i år: Åse kommer ind på dette.
Barudvalget; Mogens og Kaj:
Det fungerer fint det med at vi giver 120 kr. til fejring af mærkedage? Vores barmænd
slæber for os de tager hånd om det.
Hjemmesiden: Per
Stor ros til Per. Han har altid styr på hjemmesiden. Der er fin service til nye medlemmer og
det nyeste fra Pers side er en jubilæumsside som Per på Tina Geertsen opfordring har
lavet.
PR udvalget; Astrid, Kim og Jens.
Astrid har været sygemeldt og Tina har vikarieret i hendes fravær. Tina skal have stor
tak for den store indsats med PR og at skaffe arrangementer i Bønnehuset med
Handelstandsforeningen og ikke mindst med annoncering i forbindelse med Morten
Kjær.
Vores Facebookgrupper.
Tina er rigtig dygtig til at huske facebookgruppen. Billeder bliver lagt ind med små indlæg
om arrangementer. Super flot – godt gået.
Til nyeste medlemmer kan siges, at FB IKKE er vores obligatoriske kommunikationsorgan
– det er hjemmesiden.

Podierne
Stor tak til den faste gruppe af mænd, der slæber podierne til arrangementerne. Det
fungerer altid.
Opstilling
Bente Welander tager det sure slæb med at lave opstilling til koncerterne. Bestyrelsen
opfordrer til at koret er omhyggelig med tilmelding eller framelding på stemmelisterne, det
vil lette Bentes arbejde, at hun ved, hvem der kommer til koncerterne.
Det gode fællesskab i koret
Opnås f.eks. ved den årlige sommerfest og korweekend.
Tak til Kirsten og Lasse havde arrangeret en fantastisk fest den smukkeste sommeraften.
Tak til Åse og Camilla for det slæb, de tager hvert år til korweekenden.
Morten Kjær arrangementet viste igen, at ved fælles hjælp kan vi meget. Samarbejdet
fungerede internt i bestyrelsen og med PR gruppen og derudover bidrog flere med kager
og opsætning af stole og oprydning. Morten Kjær arrangementet var første trin i fejringen
af vores 25 års jubilæum, hvor vi har næste arrangement den 12. marts, tæt på den rigtige
jubilæumsdag. Der er løbet meget vand i åen siden starten på Sysseltinget i 1991 til nu,
hvor vi øver på UCN. Tak til Torben for at pleje os her.
Korweekend:
Igen er år var vi tilbage på Motellet i Hirtshals. Åse sørgede for alt det praktiske. Poul gav
en hånd med i forhold til klaveret. Det er utroligt, så meget vi rykker og finjusterer tingene
på en weekend –den giver meget i forhold til indlæring af nye sange, de gamle samt ikke
mindst det sociale.
Tak til jer alle som i det store og i det det små gør en indsats for, at koret fungerer så godt.
Camilla skal selvfølgelig have den største tak. Hver tirsdag går vi glade og fortryllede hej
og tænker: ”Hvad er det dog hun gør ved os, det skønne menneske?”. Dette er lige før vi
tror på, at vi er så dygtige, som Camilla siger. Camilla er unik.
Den 9/2 2016
På bestyrelsens vegne Anne
Wraae, formand for Sysselkoret

Bilag 2).
Regnskab for Sysselkoret 2015 v/Åse Svendsen
Driftsregnskab 1.1.- 31.12 2015
Indtægter
Kontingent 2015
Honorarer
Jette Klingenberg 8.2
Else Stavad 30.5
Hjørring Handel 4.6
Lillian Madsen 18.7
Elisabeth guldbryllup 21.11
Bønnehuset 1.12
Astrup Kirke 8.12
Hj Handel Springvandspl. 12.12
Morten Kjær workshop 10.10
Tilskud kultur alliancen
Indbetalt deltagere
Kørsel Camilla
Honorar Morten incl. Kørsel
Mad UCN
Diverse udg.
Indtægter i alt

kr. 48.900,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.500
1.500
3.000
1.500
1.500
2.000
4.000
4.500

kr. 7.500
kr. 23.000
kr. 30.500,kr.- 1.880
kr. - 8.421
kr. -5.600
kr. - 911,75 kr.-16.812,75

Udgifter
Kørsel Camilla
Løn Camilla incl feriepenge
Forsikring Topdanmark ansvar, løsøre, brand
Gaver Blomster m.m.
Hjemmeside, web navn
Noder
Uldsnore lager
Kodaafgiift 4.6 koncert kunstmuseet
Weekend 17-18/1 2015
Indbetalt
kr. 21.590,00
Vittrup Centeret(camilla) kr.- 22.150,00
Honorar Anders Hornshøj incl. kørsel
Udgifter i alt
Årets resultat

kr. 19.500,00

kr. 13.687,25
kr. 82.087,25

kr. 15.145,00
kr. 32.456,25
kr. 2.094,04
kr. 1.290,00
kr.
45,00
kr. 1.582,00
kr.
210,00
kr.
480,86

kr.
560,00
kr. 3.414,40
kr. 57.277,55
kr. 24.809,70

Balance Sysselkoret 31.12.2015
Aktiver:
Omsætningsaktiver:
Danske bank 9206 0120029258
Danske Bank 9206 7951734106
omsætningsaktiver i alt
Tilgodehavende
Honorar Astrup Kirke 1.12.15
Honorar Hjørring Handel 12.12.15
Inventar:
Podier, klaver, monitor, mikrofoner m.m.
Aktiver i alt

Passiver:
Skyldig feriepenge
Egenkapital
Egenkapital 1.1.15
Årets resultat
Egenkapital 31.12.15

31.12.2015
30.332,30
0,00
30.332,30

31.12.2014
13.665,10
0,00
13.665,10

4.000,00
4.500,00

0,00
0,00

7.970,00
46.802,30

7 .970,00
21.635,10

357,50

Passiver i alt

21.635,10
+ 24.809,70
46.444,80

6.560,74
+ 15.074,36
21.635,10

46.802,30

21.635,10

Hjørring, den 29.01.2016
Regnskab indstilles til godkendelse på generalforsamlingen

Åse Svendsen
Kasserer

Udstyr
Podier
Mikofoner m.m.
Monitor/højtalere
Piano m.m.
2 Monitorer
Diverse kostymer

Mogens Østergaard Larsen
Revisor

Købt
1996
2000
2001
2005
2012

Pris
kr. 21.820
kr. 8.620
kr. 10.296
kr. 15.037
kr. 3.990

Bilag 3)

Dirigentens beretning v/Camilla Hyttel
Hvad synes jeg der er sket siden sidst og hvad tænker jeg fra min pind?
Vi har siden sidste generalforsamling taget hul på flere spændende ting, heriblandt
blandet opstilling.

Hvorfor er det nu lige vi gør det? Jo - det gør vi for at hver enkelt sanger får
muligheden for at tage endnu mere ansvar for sin egen stemme, være endnu mere
fokuseret, smelte sammen med helheden i stedet for kun at forholde sig til egen
stemme, intonere bedre og give os muligheden for at give publikum en anderledes
koroplevelse. Dette stiller større krav til jer, I skal være bedre til at huske hvilken
klang I har sammen med jeres egen stemmegruppe, I skal være sikre på jeres egen
stemme, melodiføring, rytme, pauser, endelser, udtale, dvs vi tager begrebet "det
intelligente kor" til et nyt niveau, når vi træner dette. I får endnu mere ansvar som
korsanger, men hvis jeg træner dette med jer, er det kun fordi jeg mener det er det
rigtige tidspunkt at gøre dette. Fordi jeg tror I kan og fordi jeg mener det kan bringe
jer til et højere niveau med tiden. Det kræver blot at I har tålmodigheden til at få det
trænet ind.😊

Derudover har der efter jul været fokus på jubilæum, og vi synger ny rock (Morten
Kjær), det er ikke nødvendigvis fordi jeg tænker, vi fremadrettet kun skal synge
nyere rock. Men det træner en lyd vi aldrig har beskæftiget os med, og derfor synes
jeg det er lærerigt og udviklende for Sysselkoret. Nogle gange vælger jeg numre,
som jeg ved vil blive et hit ved publikum eller jer, nogle gange begge parter, andre
gange vælger jeg noget der gerne skal flytte jer og finde nye muligheder og evner
hos Sysselkoret, så som klangfarver og udtryk. Og derfor vil der være numre der er
på repertoiret i kortere eller længere tid, men det betyder ikke der er noget spildt,
det betyder bare der var noget vi kunne lære noget af.

Helt personligt har dette efterår arbejdsmæssigt været udfordrende for mig.
Ikke det at arbejde med jer, men mit arbejde med pigekoret i Hobro og den nye
korleder, jeg skal samarbejde tæt med der, har været meget udfordrende og er ikke

gledet så let som ønsket. Der er nogle grundlæggende værdier, som vi måske
desværre aldrig bliver helt enige om.
Dette resulterede i, at jeg i efteråret blev ramt af stress, denne "diagnose" havde
intet med jer at gøre, og derfor valgte jeg ikke at melde det ud her. Men nu hvor det
går bedre, synes jeg alligevel I fortjener forklaring, hvis I har bemærket
glemsomhed, kort lunte eller manglende fokus eller nærvær fra min side.
En sådan omgang er ikke kun af det onde, efterfølgende gør det, at jeg har tænkt
meget over hvad jeg har lyst til at arbejde med og hvad der gør mig glad.
Når jeg skal undervise jer i to timer og et kvarter, kører jeg i to en halv time, jeg
kører 244 km tirsdag aften.
Når jeg går i seng om aftenen vil jeg gerne kunne tænke at det har været en god
dag.
Det kan jeg, når jeg er sammen med jer, her føler jeg mig hjemme og dagen har
altid været god, når jeg har været sammen med jer, også selvom jeg kører længere
tid end jeg underviser.

Grundet til dette er blandt andet et gnidningsfrit samarbejde med en dygtig
detaljetjekket bestyrelse, som er let at have fælles "fodslaw" med, et dedikeret prudvalg, en der med et smil står for opstilling af koret, en der står for flot og tjekket
opstilling af klaveret i god tid, og en næsten fast flok der gladeligt står for opstilling
af podier uden brok, og en hjælpsom og serviceminded webansvarlig. Alt dette
tilsammen gør, at jeg føler, jeg får lov til at bruge min energi på det jeg allerhelst vil,
nemlig musikken vi skal lave sammen.
Derudover er jeg også taknemlig for stemningen og lysten til at prøve nyt, der er i
Sysselkoret. Jeg synes det er et meget lykkeligt "ægteskab" set fra min side og jeg
elsker at undervise Sysselkoret. Jeg håber meget I har det på samme måde.
I gør mig altid glad og stolt og jeg glæder mig altid til at komme op og synge med
jer!
For mig er det allerbedste når vi knokler igennem sammen til vores øveaftener, og
når fra a til b.

Dirigentens fremtidsønske/den løftede pegefinger er (den er jo med hver gang):

At I bliver bedre til at stoppe snakken når jeg rammer tangenterne, enten når jeg
starter en sang efter pausen eller jeg "spiller til stilhed" i starten af en øver.
Og så vil jeg benytte chancen for at opfordre til at I rækker hånden op når I har et
spørgsmål, ofte spørger I, i begejstringen, samtidig lige efter en sang er slut, og jeg
bliver forvirret og har ikke hørt noget som helst, så op med lappen, det vil hjælpe
mig meget. Disse små fokuspunkter tror jeg vil være til glæde for effektiviteten,
hørelsen og lette frustrationerne, både hos jer selv og mig.

Jeg vil ikke tysse på jer, kun når I synger for kraftigt! I tysser nogle gange på
hinanden og det hjælper nogle få sekunder, men ofte har man jo ikke lyst til at være
stille på samme tid.
Det er en udfordring, for ofte oplever jeg, at jeg får spørgsmål om det samme to
gange i træk, fordi der er et fagligt møde i gang hos naboerne, mens jeg svarer
første gang.
Dette synes jeg er spild af jeres eller vores tid, ikke fordi jeg ikke vil forklare tingene
flere gange, det gør jeg altid gerne, men mere fordi der er uro.
Jeg synes godt vi kan vise hinanden den respekt, at vi hører efter hvad der spørges
om, måske kan du selv lære noget, ved at høre det de andre spørger om og ikke
mindst svaret, måske er det endda det du gerne selv ville spørge om!

I er nemlig dygtige og vi vil kunne nå endnu længere på vores øveaftener, hvis vi
strammer op på disse ting. Men vi er nødt til at hjælpes ad.

Jeg glæder mig til alt det vi skal opleve sammen i den kommende tid. Og jeg er vild
med jer!

