
Referat fra Foreningen Hærvejskorets generalforsamling
torsdag den 25. januar 2018 i Sognehuset i Nørre Snede

Formanden orienterede de nye medlemmer om foreningens historie og  formål.
Derefter gik vi over til  første punkt.

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Frede Rasmussen, som blev valgt.

2. Formandens beretning. Se bilag 1.
Godkendt.

3. Regnskab  for 2017 ved kassereren. Se bilag 2 og 3.
Godkendt. I forbindelse med regnskabsaflæggelse, fremlagde Inge-Lise regnska-
bet for arrangementet vedrørende  ,, Elverskud''.

4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200,- kr.  Godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen og forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet nogle.

6. Valg af formand.
Mogens Bentzen blev  genvalgt.
I  forbindelse med valget oplyste Mogens at han overvejede at trække sig til næste 
valg om 2 år. Han bad medlemmerne om at tænke på en eventuel afløser.

7. Valg til bestyrelsen: (gælder for 2 år)
og valg af 2 suppleanter (gælder for 1 år).
På valg til bestyrelsen var Kjeld Henningsen og Henning Jensen.
Begge blev genvalgt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Inge-Lise Dinsen og Tove Nielsen.

Nuværende suppleanter: Bo Møller og Poul Schultz.
Begge blev genvalgt med Poul som 1. Suppleant.

8. Valg af revisor (gælder for 2 år)
På valg var Hanne Nørregaard. Genvalgt.

Revisorerne er nu: Frede Rasmussen og Hanne Nørregaard.

Nuværende revisorsuppleant: Susanne Fritzen  blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Under eventuelt blev bestyrelsen af flere bedt om at se på mulighederne for en kor-
tur i nærmeste fremtid.
Susanne Lundfold foreslog en rejse, hvor koret kunne komme ud og give koncerter 
på nogle spændende udenlandske destinationer. Formanden bad korets medlem-
mer tænke over eventuelle  kontakter.
Hanne Nørregaard foreslog en oplevelsestur til f.eks. Verona for at opleve operaen 
der. Der  kom også andre mulige  forslag, og bestyrelsen lovede at tænke over det. 

Johannes Mynster oplyste at et af  korets tidligere  trofaste  medlemmer og  med-
stifter af Hærvejskoret, Ruth Kjærulff, var afgået ved døden og skulle  bisættes 



lørdag formiddag.
Johannes Mynster bad også om at der i bestyrelsen allerede nu skulle tages 
beslutning om medvirken ved eventuelle arrangementer i forbindelse med 75-året 
for  Danmarks befrielse i 2020. Han foreslog at vi kunne tage kontakt til Grænse-
foreningen i Ikast/Brande kommune.

Under eventuelt blev der også drøftet korets deltagelse i Nørre Snede Kirkes 
julekoncert. Der  var delte meninger om hvordan koret skulle medvirke. 
Nogle mente at skolekoret efterhånden fyldte for meget. Det var der ikke helt 
enighed om. Et forslag var at man kunne afholde 2 koncerter i kirken, et hvor 
skolekoret deltog. Og så kunne Hærvejskoret lave deres egen med f.eks. »de 9 
læsninger«. Der var  måske noget der skulle ses på.

Korets dirigent oplyste at vi i uge 8 skulle flytte til nyt lokale, så vi får mere plads. 
Det vakte  stor begejstring.

Benny forelagde  også de nuværende planer for vores jubilæumkoncert den 13. 
Okt. Han oplyste at der var kontakt med Silkeborg Kammerorkester, som ikke var 
uinteresseret i at medvirke. Han havde også forsøgt at få kontakt til Christian 
Spillemose så  vi også kunne få en erfaren  pianist med.
Programmet skulle iøvrigt indeholde noget af det vi i årenes løb havde haft med  i 
vort righoldige repertoire.

Efter eventuelt blev der budt på festligt samvær og god mad som Jellemien Blauw 
havde stillet an. Og der var selvfølgelig som altid en god stemning med masser af sang 
og snak.






