
Beretning fra generalforsamling i Foreningen Hærvejskoret 
torsdag den 23. januar 2020

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen havde foreslået Frede Rasmussen. Valgt.
Dirigenten foreslog 2 stemmetællere. Jens Uth og Jan Lund blev valgt.

2. Formandens beretning. findes vedlagt. 
Godkendt med akklamation.
Efter beretningen var der få kommentarer. Da Mogens Bentzen fratræder som 
formand, var der tak fra Poul Schultz og Henning Jepsen for hans store arbejde som 
formand gennem 22 år.
Der var i forbindelse med beretningen en stor opbakning til Mogens' udlægning af 
bestyrelsens samarbejde med vores nye dirigent. Der var enighed om at alle kunne 
bakke op om både bestyrelse og vores dirigent.

3. Regnskab for 2019. 
Inge-Lise Dinsen fremlagde regnskabet som blev godkendt. 
Regnskabet lægges ud på hjemmesiden.
Inge-Lise takkede efterfølgende for de mange gode år som medlem af hervejskoret.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent til foreningen på 200,- kr. Godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen og forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen har fremstillet et forslag om nyt gaveregulativ, som blev godkendt.
regulativet kan ses på hjemmesiden.

6. Valg af formand:
Da Mogens Bentzen havde valgt at stoppe som formand, skulle en ny vælges. 
Forslag : Susanne Lundfold

Poul Schultz
Henning Jepsen.

Da både Henning og Poul afslog valget, blev Susanne enstemmigt valgt.

7. Valg til bestyrelse:
Medlemmer fra den gamle bestyrelse som var på valg var
Kjeld Henningsen og Henning Jensen.
I forbindelse med Susanne Lundfolds valg til formand, skulle en ny vælges i hendes 
sted.
Samtidig skulle et nyt medlem vælges i stedet for Inge-Lise Dinsen, som havde valgt at
stoppe.
Forslag: Kjeld Henningsen.

Henning Jensen
Bo Møller
Hanne Nørregaaard
Poul Schultz
Susanne Fritzen.

Det blev aftalt at man på stemmesedlerne kunne skrive 4 forslag, og de som fik flest 
stemmer blev 2-årige medlemmer af bestyrelsen.
De 2 andre skulle sidde i 1 år.



Resultat: Susanne Fritzen 26 stemmer. Sidder i 2 år
Poul Schultz 24 stemmer. Sidder i 2 år.
Henning Jensen 22 stemmer. Sidder i 1 år.
Kjeld Henningsen 18 stemmer. Sidder i 1 år.

Valgt til suppleant: Bo Møller og Hanne Nørregaard. Valgt for 1 år.

8. Valg af revisor.
Nuværende: Frede Rasmussen. Ikke på valg.

Hanne Nørregaard. på valg.

Valgt blev: Mogens Bentzen

Suppleant: Bo Møller-

9. Eventuelt.
Der blev lagt op til at udsætte et udvalg med henblik på vurdering af en ny kordragt.
Da der ikke var den store lyst til at melde sig, blev det bestemt at henlægge det til 
næste sangaften.

Der var forslag fra Karin Schultz om t forsøge et samarbejde med skolekoret i 
forbindelse med vores tradionelle julekoncert i Nørre Snede Kirke. 
Bstyrelsen ser på muligheden.

Ang. genforeningsfesten og årsmøderne i Sydslesvig fremlagde Mogens de foreløbige 
planer. Bestyrelsen lægger planer ved konstitueringsmødet den 27. jan.
Den foreløbige plan er en koncert i Oversø/Frørup den 20. juni.
Bestyrelsen har bedt Mogens Bentzen om at fortsætte arbejdet i forbindelse med 
Sydslesvig.

 


