Ordinært Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 29 april 2017 kl. 10.15
Håndværkerforeningen, Allégade 16, Horsens
Referat:
1.

Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsen foreslår Bjarne Futtrup (Horsens) som ordstyrer og Ove Aagaard som referent.
Bestyrelsens forslag valgtes uden modkandidater.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
a.
Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt.
Debat om erstatning for DSFs rubrik i Musikmagasinet. Skal det være et trykt blad eller
elektronisk. Udgivelsesinterval? På DSFs hjemmeside? – og hvem skal i givet fald være den
praktiske?
Helmut Stark (kontaktperson Sjælland og Lolland Falster) vil fremover sende noder mrk. ”kan
frit kopieres” som pdf filer, hvorefter korene selv kan udskrive.
Birger Munthe (Nibe Håndvækersangforening) spørger om muligheder for udenlandsrejser –
flere bidrager med erfaringer.
b.
Musikudvalgets beretning
Musikudvalgets beretning blev godkendt.
Jørn Brøndum-Nielsen (Aalborg Sangforening af 1843) tilbyder at udvide/tilføje DSFs udgivelser
med forfatter-komponist-arrangør m.m.
Søren Hylleberg (Skiveegnens Herrekor) opfordrer musikudvalget til også at udvælge mere
”moderne” sange.
Jørgen Weis (Studenter-Sangforeningen Kbh.) spørger om mulighed for at hente noder direkte
fra DSFs hjemmeside. Formanden svarer, at det ikke er mulig aht. ophavsretsloven.
Ove Aagaard (kontaktperson Vest-Syd- og Sønderjylland) opfordrer korene til at fremsætte
ønsker overfor musikudvalget.

3.

Årsregnskaberne [2015 og 2016] fremlægges til godkendelse
Årsregnskaberne godkendes.

4.

Vedtagelse af budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018 og 2019: Årligt 60 kr. pr. aktiv sanger
Budgetterne for 2018 og 2019 godkendtes, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev
vedtaget.

5.

Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår redaktionelle vedtægtsændringer, hvor passager med rødt udgår:
§ 1 C ændres til:
Landsorganisationen er (associeret Dansk Amatør Musik (DAM) og) medlem af
Nordisk Sanger-Forbund (NordSF), Musik i Norden (MiN), Musisk Center
Danmark (MCD) samt Amatørernes Kunst & Kultursamråd (AKKS)
§ 3 B ændres til:
Ordinært repræsentantskabsmøde, der af bestyrelsen indvarsles (dels i
Musikmagasinet, dels) skriftligt til korene med mindst 1 måneds varsel, afholdes på
ulige årstal i april kvartal
§ 4 F ændres til:
Bestyrelsen udpeger en redaktør af (medlems-siderne i Musikmagasinet samt en
redaktør af) forbundets hjemmeside.
Endvidere, at der i § 4 tilføjes et nyt punkt B:
Landsorganisationen tegnes af formanden og kassereren.
(De tidligere bogstaver B-G i § 4 benævnes herefter C-H)
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Formand:
Lau Michelsen
b. Kasserer:
Erik Hansen
c. 6 bestyrelsesmedlemmer:
Ib H. Djernø
(Brage Aalborg)
Henning Taankvist
(Skive)
Ove Aagaard
(Sønderborg)
John Jensen
(Horne)
Helmut Stark
(Det Grafiske Kor)
Kurt Vittrup
(Helsingør)
Henning Taankvist, Skive, genopstiller ikke.
John Jensen, Horne, genopstiller ikke.

(Ribe)
(Skanderborg)
(Nordjylland)
(Midtjylland)
(Sydvest- og Sønderjylland)
(Fyn)
(Sjælland C og vest)
(Sjælland N, Lolland-Falster)

Bestyrelsen foreslår Søren Hylleberg, Skive.
Bestyrelsen foreslår Per Kurt Olsen, Nyborg.

Opstillingsvillige kandidater blev valgt. For de kandidater, der ikke genopstillde, valgtes de af
bestyrelsen foreslåede kandidater. Alle blev valgt uden modkandidater.
7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Kai Hansen
(DFB Vejle)
Niels Bang-Madsen
(Horsens)
Jørn Frandsen (suppleant) (Ribe)
Alle blev genvalgt.

8.

Nedsættelse af musikudvalg
Christian Bennedsen
(formand)
Betty Fievé
Johan Korsfeldt
Musikudvalget blev genvalgt.

9.

Drøftelse af fremtidige aktiviteter
a:
Kurser for sangere og dirigenter
Formanden opfordrer alle til at gøre brug af de muligheder for kurser, som DSF støtter.
Her er tale om såvel weekendkursus og endagskurser som aftenkurser.
b:
Landsstævne 2020
Værtskabet tildeles efter ansøgning, som udsendes senere på året. På baggrund heraf træffer
bestyrelsen endelig afgørelse på bestyrelsesmødet i Vandel 2018.
c:
Projekt Tallinn 2019
Et flertal ønsker, at fælleskoret skal være åben for alle. Stort ønske om at rejse med fly, hvilket
vil spare tid. Mulighed for at tage ledsager med. Jørgen Weis (Studenter-Sangforeningen Kbh.)
tilbyder at lave en smule researche, da han skal til Tallinn i julen.
d:
Dirigentuddannelse
Formanden opfordrer til at sende vore dirigenter på kurser.

10.

Eventuelt
Finn Nørregaard Hansen (Hadsten Sangforening) spørger om forsikring af dirigent.
Flere besvarer spørgsmålet. - Ved tilknytning til oplysningsforbund er det forbundet, der har
forsikringspligten. Hvis koret ikke er tilknyttet et oplysningsforbund, er det korets ansvar.
Erik Hansen (kasserer) efterlyser opdatering af koradresser på hjemmesiden - kontakt
webredaktøren.
Henning Taarnkvist tildeltes et hæderstegn for sit arbejde i bestyrelsen og med landsstævnet.
Mødet slut kl. 13:00
Horsens den 29. apr. 2017
Referent
Ove Aagaard

Ordstyrer
Bjarne Futtrup

