Referat repræsentantskabsmøde i Odense, afholdt online på zoom
Søndag d. 17. maj 2020
Lisbeth Graakjær/formand for Kor72 bød velkommen til alle.
Derefter en kort præsentation af deltagerne. Der var 8 medlemmer, der deltog udover
bestyrelsen. Pga. corona og forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer, blev
repræsentantskabsmødet afholdt online via zoom.

1. Valg af ordstyrer
Anders Hamming forslået som ordstyrer og Birgitte Ugilt som referent. Begge blev valgt.
Lisbeth Graakjær overgav herefter ordet til Anders, der erklærede mødet lovformeligt
indkaldt, også udsættelsen som var en følge af Coronakrisen.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden fremlagde årsberetningen og præciserede – efter et opklarende spørgsmål
fra en deltager – at det er en beretning fra repræsentantskabsmøde til
repræsentantskabsmøde (vedhæftet særskilt).
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.
3. Årsregnskab
Anders Hamming gennemgik årsregnskabet, som er godkendt og påtegnet af revisor og
udsendt til mødedeltagerne.
Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag
Dan Mølholm fra Råcreme havde indsendt forslag om tiltag vedr. coronarådgivning fra
Kor72 og begrundede sit forslag.
Lisbeth Graakjær svarede, at Kor72 allerede fra tidligt i coronaforløbet har været godt
i gang med en del af det, forslaget berører om råd og vejledning vedr. kor og corona. Hun
henviste bl.a. til covid-siden på Kor72s hjemmeside. Den situation, coronasmitten har
bragt os i, er ubetrådt land, og vi forsøger i Kor72 at navigere, så godt vi kan. Vi er sat i
verden for at udbrede kormusik og er nu pludselig blevet kastet ud i at forsøge at
formidle reglerne i forbindelse med pandemien corona. Kor72 kan ikke lave regler, men vi
kan formidle råd, vejledning og anbefalinger med bund i sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og det gør vi naturligvis i det omfang det er muligt.
Vi er som organisation i kontakt med andre både danske og norske kor- og
fritidsorganisationer, bl.a. Amatørmusik Danmark og AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur
Samråd). Kor72 er med til de digitale møder i kulturministeriet vedr. genåbningsfaser i
foreningslivet, derunder kor. Kor72s covid-side opdateres løbende og der sendes
endvidere jævnligt mails til korenes kontaktpersoner.
Vedr. forslag omkring oprettelse af åben debatside på Kor72 hjemmeside: Kor72s
bestyrelse ønsker ikke at oprette dette forum, da det kan blive meget omfattende at
styre og da der allerede er mange sider på Facebook, der kan tilgodese denne del.
Dan Mølholm takkede for modtagelse af forslaget og der var positiv opbakning til
bestyrelsens håndtering af den nuværende situation og de udfordringer, den medfører.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kirsten Busk, Alice Granum, Niels Thede Schmidt-Hansen og Torstein Danielsen er på
valg.
Kirsten og Alice var villige til genvalg, Niels og Torstein ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Tine Ohrt Højgaard og Lisbeth Meede som nye interesserede til
bestyrelsen.
Der var ikke andre forslag og Tine og Lisbeth blev valgt med onlineapplaus.
Valg af suppleanter
Jens Johansen og Ingrid Hostrup Pedersen er på valg. Begge er villige til genvalg.
Der var ikke andre forslag og begge blev valgt.
6. Fremtidige aktiviteter
På grund af coronakrisen er situationen anderledes og forår og sommer har været
præget af aflysninger og udsættelser. Men vi håber, vi med efteråret går bedre kortider
i møde. Der er allerede en del planlagt til efteråret, hvortil der henvises til hjemmesiden.
Mht. foråret, er der planer om Askovstævne i januar for klassiske sangere og som et nyt
tiltag en weekend på Askov for rytmisk kormusik. Der arbejdes videre på flere
stævneformer med både klassisk og rytmisk tema og i forskellige former og endvidere er
kvindekorstævne-formen stadig på plakaten. Et stort stævne/koncert på
Skamlingsbanken med genforeningstema i samarbejde med bl.a. Sangens hus er udsat fra
forår 2020 til forår 2021. Kor72 glæder sig til at lancere den nye korbog i dette efterår.
Det bliver en bog med både rytmiske og klassiske satser, fortrinsvis fra Danmark, men
også et mindre afsnit fra Norden. Alle medlemskor vil få bogen som en medlemsgave.
Alt er anderledes i forhold til normal stævneplanlægning i denne coronatid, og generelt
opfordrer vi til at holde øje med hjemmesiden og nyhedsmails.
7. Vedtagelse af budget og kontingent
Anders Hamming gennemgik budgettet og mindede om, at kontingentet blev nedsat sidste
år pga. ændringerne i Koda afgifterne. Kontingentet skulle hæves i år, men vi ønsker at
bevare de nuværende satser endnu et år pga. coronasituationen.
Vedtaget
8. Eventuelt
Lisbeth Graakjær takkede for god ro og orden og bød på online kaffe.
En stor tak til Torstein og Niels for deres store arbejde for amatørkorlivet i Danmark i
kraft af mange års arbejde i bestyrelsen.
For referat
Birgitte Ugilt

