
Referat fra generalforsamling i Sysselkoret 

Tirsdag d. 7. september 2021   Referent Kirsten Thomsen 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Valg af dirigent: 

Mogens Jensen blev valgt til dirigent. Konstaterer at indkaldelsen til generalforsamlingen, var i 

overensstemmelse med Sysselkorets vedtægter.  

 

2. Bestyrelsens beretning: 

V. formanden: 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år, hvor det første var konstituerende. 

Koret består for nuværende af 32 kvinder og 16 mænd. 

I det forgangne år har der selvsagt ikke været nogen særlig aktivitet grundet CORONA, og derfor kan der ikke 

siges meget om fremmødestatistikken. 

Korets medlemmer er desværre ikke gået fri af sygdom og dødsfald, men vi støtter op om hinanden, så godt 

vi kan. 

Meget få aktiviteter har kunnet gennemføres, nemlig stemmeøvningsgrupper i maj, sommerfrokost på 

Vendelbohus i juni.  

Det har været rigtig fint med lydfiler, som Camilla har lagt ind på hjemmesiden. 

Ellers har året været præget af aflysning på aflysning. 

Bestyrelsen har valgt at Camilla selvfølgelig skulle være aflønnet i perioden. 

Gitte har stor ros til bestyrelsen, samarbejdet fungerer rigtig godt. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Indkomne forslag: 

Der ingen forslag. 

 

4. Regnskab: 

V. kassereren: 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

 

Da der har været en del udgifter til blomster, foreslår Tina at man kunne indbetale 25 kr. til en 

”blomsterkasse”. Det er der dog ikke opbakning til, begrundet i at vi af naturlige årsager, ikke har haft 

indtægter og at det vil betyde en form for kontingent forøgelse. 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Som tidligere foreslået. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen i henhold til §3 (jf. vedtægter for ”Foreningen Sysselkoret”). 

-Valg af formand. 

Gitte blev enstemmigt valgt uden modkandidater. 

 

-Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Torkild har sagt ja til genvalg. 



Anne (suppleant for Jette C, som er trådt ud af koret). Sagde ja til genvalg. 

 

-Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Lise blev foreslået, og sagde ja til valget. 

 

-Valg af revisor. 

Mogens Østergaard fortsætter. 

 

-Valg af revisorsuppleant. 

Stinna fortsætter. 

 

7. Eventuelt 

Camilla: Havde af gode grunde ingen beretning fra året, men hun er rigtig glad for at vi er her igen. 

 

Karin: Foreslår sæsonstart fra september i stedet for august. 

 

Mogens afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

 

 

 

Regnskab for Sysselkoret 2020 
 
Driftsregnskab 1.1.- 31.12 2020 
 
Indtægter 
Kontingent 2020     kr. 58.200,00 
Rente      kr.          0,95 
Indtægter i alt     kr. 58.200,95 
 
Udgifter 
Kørsel Camilla     kr.    2.738,00  
Løn Camilla incl feriepenge    kr.  49.342,50 
Renter feriepenge     kr.           8,58 
Forsikring Topdanmark ansvar,  løsøre, brand   kr.    2.282,08 
Gaver Blomster m.m.     kr.    3.133,90 
Hjemmeside, web navn     kr.       406,75 
Drikkevarer opstartsmøde 18.8.20    kr.       187,00 
Sommer Afslutning 16.juni 20    kr.       205,90 
Nytårskur, 46 deltager  betalt           kr. 2.300,- 
                         Mad           kr.-2.196  

     overskud    kr.   +  104.00    
   

Weekend Motel Nordsøen 25-26.1 2020 
Indbetalt. deltager  kr.  +15.990,00 

     Betalt Nordsøen  kr.  –16.960,00   
 Kager/småkager  kr.. -        94,75 
 Kristina Toft, Lørdag  kr.  -    2.000,00  kr.    3.064,75 
 
Udgifter i alt     kr.  61.265,46 
 
Årets resultat underskud    kr.  - 3.064,51 
 

 

 



 


