
Referat af ordinær generalforsamling i Bramming Mandskor 9. sept. 2020 
 
Referent: sekretæren, Knud Riis Andresen 
 
1) Som ordstyrer valgtes Gerner Møller. Generalfors. lovligt indkaldt. 
 
2) a) Formanden, Sven Thomsen, sagde i sin beretning, at koret var vokset til 39 
medlemmer, 3 passive og 2 æresmedlemmer. Runde fødselsdage nævntes. Forsamlingen 
mindedes 2 afdøde medlemmer, Egon Wulff og Henrik Kristensen. Formanden redegjorde for 
emnerne som bestyrelsen havde beskæftiget sig med på de 4 bestyrelsesmøder og 
fremhævede den specielle situation Danmark og koret var kommet i efter nedlukning af 
socialt samvær fra 11. marts 2020 grundet Corona-pandemien. Fraset en begravelse og en 
rund fødselsdag har koret holdt tvungen pause hele foråret. Bestyrelsens fokus har på det 
seneste ligget på de udfordringer som afstandskrav og hygiejne sætter for korsang i nærmeste 
fremtid. Der var tak og ros til udvalgene, specielt festudvalget, tak til "ølmanden", Laurens og 
ikke mindst en stor tak til vores dirigent, Arjan. 
 b) Beretningen fra sangudvalget, ved Arjan, indeholdt opremsning af 
koncertaktiviteterne: Hjerting Kirke, Ribe ("syng dansk"), adventskoncerterne på Solgården, i 
Brøns, Sct. Ansgar, Roust og Blomsterengen samt til de interne arrangementer: juleafslutning, 
nytårskur, vinterfest og til 2 begravelser og en rund fødselsdag. Endvidere fremhævede han 
det positive i at koret havde påbegyndt kvalificeret sangundervisning ved Bettina Munch, 
hvilket han håbede det blev muligt at fortsætte, for at højne korets kvalitet mest muligt. Han 
nævnte også nogle kormedlemmers deltagelse i sangerstævne i Vandel. Arjan beklagede at de 
mange planlagte koncerter og aktiviteter var blevet aflyst, grundet Corona-virus-epidemien 
og betvivlede at arrangementerne vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt idet 
genforeningsjubilæet jo var overstået. 
 c) Festudvalget, ved Niels Rindum, redegjorde for aktiviteterne med 67 deltagere 
til juleafslutningen og 40 deltagere til vinterfesten og så positivt på de tilbagemeldinger 
udvalgets mange nye initiativer havde medført. 
Forsamlingen godkendte og bifaldt beretningerne. 
 
3)  Kassereren, Karsten Trads fremlagde det reviderede regnskab og redegjorde for 
posteringerne. En af revisorerne påpegede det uhensigtsmæssige i kontantbeholdningens 
størrelse. Regnskabet godkendtes. 
 
4)  a) Bestyrelsesmedlemmerne Sven Thomsen og Leif Mathisen genvalgtes. 
 b) Suppleanterne Henrik Straarup og Frans Wijbenga genvalgtes 
 
5) a) Anders P. Pedersen genvalgtes som revisor for 2 år, medens Hans Peter Larsen 
valgtes som revisor for 1 år i stedet for afdøde Egon Wulff, idet tiltrådte suppleant Svend 
Elbæk ikke ønskede valg.  
 b) som ny revisorsuppleant valgtes Adri Peereboom 
 
6) a) som fanebærer genvalgtes Allan Simonsen og 
 b) Anders P. Pedersen som suppleant 
 c) Til sangudvalget genvalgtes Niels Rindum og Gerner Møller. 1. og 2. 
tenorgruppen fik bemyndigelse til at vælge deres repræsentanter til sangudvalget ved 

http://brammingmandskor.dk/wp-content/uploads/referater/Regnskab2019.pdf


førstkommende koraften, idet Verner Fich Rasmussen ikke ønskede genvalg og Cyrill Müller 
er udtrådt. 
 d) til festudvalget blev Niels Rindum genvalgt for 2 år. 
 e)Som repræsentant til DSVM genvalgtes Anders P. Pedersen 
 
7) a) Drøftelse af korsang under Corona-restriktioner: Bestyrelsen foreslog at 
forsøge genopstart af koret under de strenge afstands- og hygiejnekrav der stilles, med 2 
meters afstand mellem sangerne. Forslaget blev diskuteret og alternativer fremlagt. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget af 24 kormedlemmer. 
 b) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med det 
ændringsforslag, at det skulle tydeliggøres, at vilkårene for generalforsamling også gælder 
evt. ekstraordinær. 
 c) Der var indkommet forslag om evt. fornyelse af korets uniform. Et udvalg blev 
nedsat: Henrik K. Jørgensen, Poul Madsen, Rikus Veenstra, Michael Lind. 
 
8) Under evt. blev diskuteret både lidt om udvalg af sange til koncerter og lidt om 
udvælgelse af sangere, når hele koret ikke kan deltage p.g.a. de restriktioner der for tiden 
gælder. 
 
 
 


