Referat fra generalforsamling i Sysselkoret
tirsdag, den 8. februar 2022
Til stede var 34 kormedlemmer.

1. Valg af dirigent
Mogens J. blev valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var blevet indvarslet korrekt iht foreningens
vedtægter.
Ingen havde bemærkninger til mødets dagsorden.
Elisabeth blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning
v/ formanden:
Beretningen er vedhæftet som bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
3. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
4. Regnskab.
v. kassereren.
Regnskabet er vedlagt som bilag 2.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
v. kassereren.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (600 kr. halvårligt)
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til §3 (jf. Vedtægter for ”Foreningen Sysselkoret”).
- Valg af formand.
Gitte blev enstemmigt genvalgt.
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- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Åse blev genvalgt.
Mogens J. genvalgt.
- Valg af suppleant til bestyrelsen.
Lise genvalgt.
- Valg af revisor.
Mogens Ø. blev genvalgt
- Valg af revisorsuppleant
Stinna genvalgt.
7. Eventuelt
Per: Opfordrer alle kormedlemmer til at tjekke at de personlige oplysninger, der står på
hjemmesiden, er opdaterede.
Camilla: Se dirigentens beretning i bilag 3.
Anne: Tak til Gitte for indsatsen med at lede koret gennem pandemien.
Gitte: Ønskede Camilla tillykke med fødselsdagen den 10. februar, og overrakte hende en
flot buket blomster.
Poul: Ønskede Gitte tillykke med fødselsdagen den 11. februar.
Referat: Elisabeth
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Bilag 1:
Formandens beretning
Vi har afsluttet endnu et noget specielt Corona-påvirket år.
Vi startede stærkt ud den 24. august. Sangglæden var stor. Og hukommelsen viste sig at være
bedre end vist både Camilla og kormedlemmer havde forventet. Mange tekster – og noder – blev
husket og pudset af. Og nye blev indlært.
Bl.a. fik vi lært ”Let me be the one” - den frækkeste sang i vores repertoire til dato – således at vi
var klar til at mingle med Bakkens Kor den 24. sep.
Og der blev festet i Tornby med de festglade folk fra Albertslund. Videoer fra aftenen
dokumenterede at Sysselkorets tale- og sanggaver ikke fejler noget.
Bakkens Kor var da også temmelig imponerede over korets fest-kompetencer!
De var ikke mindre imponerede da vi den flg. dag, på Vend. Teater sang numre fra vores
repertoire. De tilkendegav i høje toner at de syntes vi var ”vildt go’e”. Også Pia Mourier fra teatret
var glad for vores optræden.
Vi skulle have fortsat vores succes den 30.11. til korklub.
Camilla havde i samarbejde med Kjeld organiseret en stor kor-aften på teatret. Corona spærrede
ben for dén begivenhed.
Jeg tror at mange af os var kor-påklædte og klar til at begive os afsted hjemmefra da beskeden
indløb at der var smitte i ét af Kjelds kor. Det lykkedes os at fange både Skagen og Dronninglundfolkene og andre der kom langvejs fra inden de begav sig på landevejen. Vistnok kun Per og
Henning nåede ikke at tjekke deres sms’er før de stod på teatret og følte sig vældig alene i verden.
I forlængelse heraf besluttede Camilla også af aflyse den på Vendelbohus planlagte julekoncert.
Sikke meget arbejde der bare aldrig blev til noget.
Og bestyrelsen besluttede således også, i samråd med Camilla, at aflyse sidste planlagte koraften
den 7.12. Ingen grund til risikere smittetilfælde lige op til jul, når vi alligevel ikke skulle øve til
koncerter.
Vi fik så en lang juleferie, men fik startet talstærk op den 11. januar i år. Og sikke en sangglæde. Og
snakkeglæde. Svært at løsrive de glade sangere fra boblerne og chipsene, som Åse havde
tilvejebragt.
Siden har vi – langt om længe - haft held til at afholde vores korweekend.
Hele 29 medlemmer var tilmeldte. Også selvom smitteprocenten var voldsom. Vi havde herlige
dage på motellet. Camilla medbragte et udfordrende og varierende program, maden var superfin,
og stemningen var intet mindre end høj til festen. Flemmings dejlige fotos fra weekenden
dokumenterer dette til fulde. Tak for dem, Flemming! Og Tak til Camilla og alle de modige
fremmødte for nogle aldeles skønne dage.
Var
3 stemningen høj, så blev også antallet af smittede det.

Bilag 2.
Regnskab:

regnskab-Sysselkoret-21-22.pdf

Regnskabet kan også findes på Sysselkorets hjemmeside.
Bilag 3.
Dirigentens beretning:
Tanker og tak.
Hatten af for bestyrelsens arbejde i en tid med aflysninger og dilemma-fyldte beslutninger, og tak
for et godt samarbejde.
Denne gang en meget kort beretning.
Vi er i gang igen, hvilken glæde. Det er imponerende, at vi har holdt ud, holdt ved og holdt
sammen I TO ÅRS MÆRKELIG CORONATID!
Det kan mærkes at I/vi har savnet både vores enestående samvær, fællesskab og sang.
Energien er høj og kærligheden og gensynsglæden stor.
Vi skal nok få gang i flere og flere sange og få flere nye på plakaten.
Mit nytårsfortsæt er at slippe klaveret lidt mere, og “minde jeres ører om at synge sammen”. Efter
så lang en pause, kan man risikere at blive lidt “doven” i stemmen og øret. (Og så er der noget
smukt ved at klaveret ikke overdøver det hele)
Jeg er dog dybt taknemlig, glad og stolt over det niveau, koret har holdt ovenpå den lange pause.
Det er ikke en selvfølge!
Ingen beretning uden en løftet pegefinger, det ved I: Huske at lytte og tie når de andre stiller
spørgsmål, måske vedrører det også dig.
Jeg sætter stor pris på jer og nyder når vi er sammen.
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