
 

 

 

  

 
 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Ribe Mandskor den 29. august 2019 
 
Formanden Arne Nielsen bød velkommen til de 32 medlemmer, der var mødt op. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer:   
Wagn Hansen blev valgt som ordstyrer. 
”Pkt. 8 Dirigentens beretning” gennemføres efter ”Pkt. 2 Formandens beretning” efter ønske fra dirigenten. 
 
Pkt. 2 Formandens beretning: 
Beretning fra Arne blev godkendt.  
Beretningen er vedhæftet. 
 
Pkt. 8 Dirigentens beretning: 
Beretning fra dirigenten blev godkendt.  
Beretningen er vedhæftet. 
 
Pkt. 3 Regnskab og fastsættelse af kontingent: 
Jørn Frandsen gennemgik regnskabet, og det blev godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet viser en likvid formue på 29.673,61 kr. 
Regnskabet er vedhæftet. 
 
Kontingentet vedtaget uændret til 450 kr. halvårligt for aktive medlemmer, og 150 kr. helårligt for passive 
medlemmer. 
 
Pkt. 4 Indkomne forslag: 
Indkomne forslag følgende: 
 
Fra Henrik Olsen: 
”ad pkt. 4: Udmeldelse af Syd og Vestjyske Mandskor (hvilket så også får indflydelse på pkt. 6c) 
ad pkt. 7: Har Ribe Mandskor kræfter, ressourcer og motivation til at arrangere Korfestival i '22?” 
 
Fra Michael Kristensen: 
”Til generalforsamlingen vil jeg gerne have et forslag med til pkt. 4: 
 
Ribe mandskors fremtid i, De syd- og vestjyske mandskor. 
Skal vi forsat være medlem?, eller skal vi meldes ud? 
 
Mit forslag stilles på baggrund af den øget, negative omtale af De syd- og vestjyske mandskor.” 
 
Forslagene blev drøftet samlet for så vidt angår medlemskab i Syd- & Vestjydske Mandskor:  
 
Med hensyn til Syd & Vestjydske Mandskor blev konklusionen, at vi giver det en chance og fortsætter.  
Der var enighed om, at hvis ikke niveauet fra de øvrige kor bliver bedre, kommer der en udmeldelse fra Ribe 
Mandskor. 
Vi tror, at hvis vi melder os ud lukker det ned. Vi ser hellere, at Syd & Vesjydske Mandskor selv beslutter dette 
på en generalforsamling. 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Korfestival i 2022 drøftedes. Mange såede tvivl om kræfterne til en gennemførelse, set i lyset af korets 
medlemmers alder. Flere nævnte, ”Hvad får Ribe Mandskor egentlig ud af, at bruge de mange timer på 
dette?” 
Forslaget blev sat til afstemning. Der var flertal for at arbejde videre med planlægning af en korfestival. 
Da beslutningen indebærer, at alle i koret hjælper til og, at der også skal eksterne hjælpere på, har 
bestyrelsen den endelige beslutning, når vi kommer nærmere på alle forberedelserne. 
 
Pkt. 5 Valg af bestyrelse: 
Formand Arne Nielsen blev genvalgt. 
Kasserer Jørn Frandsen blev genvalgt. 
Sekretær Harald Juul blev genvalgt. 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Christensen og Finn Antin Jørgensen blev begge genvalgt. 
1. suppleant: Søren Steffensen blev genvalgt. 
 
Pkt. 6 Øvrige valg: 

 
a. Wagn Hansen blev genvalgt til sangudvalget. 
b. Én fra hver stemme til repertoireudvalg, der yderligere består af formand, dirigent og vicedirigent. 

For 1. tenor: Michael Kristensen blev genvalgt. 
For 2. tenor: Christian Jacobsen ønsker ikke valg da han stopper i koret. Bjarne Grejsen stillede op og 
blev nyvalgt. 
For 1. bas: Søren Steffensen blev genvalgt. 
For 2. bas: Henrik Olsen blev genvalgt. 

c. Medlem af de Syd & Vestjydske Mandskors bestyrelse: Arne Nielsen og Jens Hansen blev begge 
genvalgt. 

d. 2 revisorer: Wagn Hansen og Ole Fløe blev begge genvalgt. 
e. Arkivar: Michael Kristensen blev genvalgt. 
f. Fanebærer Poul Beck, 1. reserve Søren Grejsen, og 2. reserve Hardy Beck, blev alle genvalgt. 
g. Protokolfører: Poul Beck blev nyvalgt. 
h. Kantinebestyrer: Jens Hansen blev genvalgt. 
i. Pr. mand: Tage Rosenstand blev genvalgt. 
j. Én fra hver stemme til Aktivitets-/festudvalg: 

For 1. tenor: Søren Grejsen blev genvalgt. 
For 2. tenor: Ole Gregersen blev nyvalgt. 
For 1. bas: Claus Rudolf Hansen blev genvalgt. 
For 2. bas: John Deenhardt Nielsen blev genvalgt. 
Plus et medlem fra bestyrelsen. Den valgte bestyrelse udpeger et medlem. 

 
Pkt. 8 Drøftelse om fremtidige aktiviteter: 
 

Rud Langgaard Festival d. 3., 4. og 5. september 2019. 
RM kursus med Niels Bo Emgren d. 28. september 2019. 
Syng Dansk Dag – Kunsten at glædes i kor bliver konceptet d. 31. oktober 2019. 
Adventskoncert i Brøns Kirke med Syd & Vestjydske Mandskor d. 1. december 2019. 
Landstævne i Horsens fra d. 15. til 17. maj 2020. 
Mulig markering af korets 160-års jubilæum i foråret 2020. 
 
 



 

 

 

 Pkt. 9 Eventuelt: 
 
På bestyrelsens initiativ blev Herløv Lorentzen udnævnt som ÆRESMEDLEM af koret for sit lange virke i og 
for koret … der ligger billeder på vores Facebook side, hvor man efter udnævnelsen kan se glæden i hans 
øjne  
  

Arne havde sørget for dejligt smørrebrød fra Kvickly. 
 
Tak for det. 
Referent: Harald Juul. 







Ribe Mandskor. 
 
Generalforsamling torsdag den 29. august 2019 - dirigentens beretning: 
 
Denne beretning må henregnes til de mere positive! 
 
Først og fremmest fordi vi har været heldige at optage 4 nye sangere - og på grund af en markant bedre 
mødeprocent. Disse faktorer er sundhedstegn og afgørende for vores udvikling. 
 
Det kommer ikke som nogen overraskelse for jer, at hele perioden fra januar - mest, men ikke kun (!) af hensyn til de 
nye sangere - har været præget af at vedligeholde eller genopfriske sange fra det omfattende repertoire, vi mener at 
skulle kunne. 
 
Den proces har været sund, og jeg håber, endnu flere vil være i stand til at kunne endnu mere, og gerne udenad. 
 
Kurset i november, denne gang med Jon Hollesen, var igen et hit. Ikke mindst fordi vi også fik lejlighed til at optræde 
sammen med DunkelDirks i Skt. Catharine Kirke. 
Nu nærmer vi os denne sæsons lørdag, og jeg ved, at Niels Bo Emgren har uendeligt meget at byde på. 
Han er først og fremmest en person, der arbejder uselvisk, og han er både sanger og dirigent. Han var her jo med sit 
Jysk Akademisk Kor til sidste korfestival. 
 
 
Sangerforbundets weekend i Vandel den 8. - 9. februar bliver igen med Gustav Hagner. Han gjorde det særdeles godt 
i år, og han skal desuden være dirigent for fællesnumrene ved landsstævnet i Horsens. Derfor vil disse numre være 
på repertoiret til februar. 
I den anledning er der lidt nyt at lære. En lille vekselsang, majvise, kendt som ”Frydeligt med jubelkor” samt et 
potpourri over Lumbyes syngespil ”Champagnegaloppen”, 6 små satser, som Horsens Politiorkester ledsager. 
”Uti vår hage” og ”Den lyse nat” kender vi i forvejen. 
 
Tilbage til den afsluttede sæson: 
 
Vi har været ”ude af huset” 12 gange og desuden været på rejse til Harzen. 
 
Al sang har været af god kvalitet, og det er imponerende, hvordan vi som kor er i stand til at få lyden til at passe til 
både anledning og rum. Vi evner at fylde kirken med flot klang, hvad enten det er en koncert eller en bisættelse - og 
uanset om vi er mange eller få. 
Fællessalen her i huset, Klostergården, Det gamle Rådhus, Kirken i Christiansfeld har vi nydt at synge i. 
Gågaden, Hovborg Kro, Ribes Vikinger og Bispehaven er steder, hvor vi kæmper lidt mod odds, medens Roager 
Medborgerhus overraskede positivt. 
 
Der er altså kun grund til at være tilfreds med resultaterne, og tak jer alle for hver en tone. 
 
Tag venligst en hilsen med hjem og sig tak for opbakning i den forløbne sæson. 
 
Vi går nu ind i korets 160. sæson, og mit håb er, at I alle fortsat vil bakke op og bidrage til sangen og kammeratskabet, 
der er Ribe Mandskors sammenbundne varemærker. I moderne sprogbrug kan man vel fristes til at sige værdibaseret 
fællesskab. 
 
 
Lau 
 
 
8. september  Oves fødselsdag på Hovborg Kro 
23. - 27. september Tur til Harzen 
14. oktotober  Kulturnat. Skt Catharinæ Kirke og Ribes Vikinger 
1. november  Syng Dansk 
23. november  Skt Catharinæ Kirke sammen med DunkelDirks 
1. december  Peters Jul. Gågaden 
6. december  Roager Medborgerhus. Diamantbryllup 
16. december  Peters Jul: Det gamle Rådhus 
6. april  Skt. Catharinæ Kirke. Jans bisættelse 
5. juni  Bispehaven. Grundlovsdag 
23. juni  Klostergården. Midsommerkoncert 
29. juni  Sommerudflugt. Brødremenighedens kirke, Christiansfeld 
22. august  Skt Catharinæ Kirke. Ulla Hellestrups bisættelse 
 






