
  

      
         Generalforsamling for Lystrupkoret. 
            Den 23.oktober 2017. 

1. Valg af ordstyrer   
        John blev valgt til ordstyrer og kunne konstatere, at            
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til  
vedtægterne, da datoen blev kommunikeret ud for mere end  14 
dage siden. 
 Derefter blev ordet overladt til formanden. 

2. Bestyrelsens beretning (ved Gunhild)                         
Beretning for Lystrup Koret 2016/2017 Så er vi i gang med 
en ny sæson og kan se tilbage på mange dejlige 
koroplevelser. Sidste efterår i november havde vi et 
korsamarbejde med Hinnerup koret. Vi indstuderede uddrag 
af Carl Orff's Carmina Burana for kor og solister. Julie Kold 
Vilstrup sang sopran, Søren Bidstrup tenor/baryton og Jacob 
Evald baryton. Derudover spillede Peer Kjær Andersen og 
Søren Flarup på de to flygler. Ved koncerterne hørtes også en 
Menuet med Holger Juul Sørensen på fagot og Peer Kjær 
Andersen på piano. Traditionen tro har vi igen givet en 
julekoncert på Gl. Estrup og sidst i november gav vi en lille 
koncert på OK-centret i Egå. ”Julekor-stafetten 2016” i 
Aarhus Domkirke løb af stablen 17. december. 11 kor afløste 
hinanden, hver gav en 25 min. koncert. Det var igen en stor 
oplevelse at være med i så stort et arrangement. Desværre var 
det sidste gang, vi kunne deltage. Konceptet er, at hvert kor 
kun kan deltage 2 år i træk, derefter skal stafetten gives 
videre til et nyt kor. På den måde kan mange kor i Aarhus få 
mulighed for at synge i Domkirken. Også den administrative 
del er videregivet til andre kor. Vi håber selvfølgelig på, at 
traditionen vil fortsætte mange år fremover. Som afslutning 
på efterårssæsonen holdt vi Nytårskur med sang og hygge 



første koraften i det nye år. Alle kordeltagere havde en lille 
ret med, det blev et rigtigt festmåltid. Den 21. januar 2017 
deltog flere kormedlemmer ved Kulturhovedstads 
åbningsceremoni. Til vores forårskoncert ”Nordiske Toner” 
den 23. april i Lystrup Kirke havde Lis arrangeret et meget 
varieret program med forskellige forårssange afsluttende med 
Prologen af Elverskud. Desuden medvirkede ”Den lille 
salon”, og Lis og Peer spillede firhændigt klavermusik af 
Grieg. Sommerafslutningen den 8. maj foregik igen på 
”Fristedet” i Skæring. Vi nød den medbragte mad og hyggede 
os i de dejlige omgivelser. Derefter holdt vi sommerferie 
indtil den 28. august. Sidst i september var vi 9 
kormedlemmer, der deltog i ”Luthers Nøgle” rollespil i og 
omkring Todbjerg Kirke, som til spillet var omdannet til en 
katolsk kirke. Vi sang gregorianske sange hele dagen under 
Lis' direktion. En spændende oplevelse, som gjorde stort 
indtryk på de omkring 800 konfirmander, der deltog. Vores 
korrejse her i oktober gik til Berlin. Vi deltog med korsatser 
ved Gudstjenesten i Den danske Kirke og gav et verdsligt 
program til kirkefrokosten. Foruden en meget fin oplevelse i 
kirken, fik vi set og oplevet meget i den spændende by, ikke 
mindst en koncert i Konzerthaus Berlin . En tak til Flemming 
for den omfattende planlægning. Tirsdag, den 12. december 
er der planlagt en lille koncert på Fortegården i Risskov, og 
lørdag, den 16. december vil vi igen afholde vores 
julekoncert på Gl. Estrup. Til foråret har vi planlagt et 
samarbejde med Vibykor, hvor vi vil give en fælles koncert i 
Lystrup Kirke den 22. april. Også Kor72 byder ind med 
mange arrangementer. Dem finder I på deres hjemmeside og 
Kor72s facebookside. Endnu engang vil jeg byde de nye 
medlemmer velkommen i koret. Anni Buhl Worm, Peder 
Schjødt Worm, Karin Kirketerp og Lars Olesen. Og så en tak 
til alle jer, der yder en ekstra indsats for koret. Det er meget 
værdsat. Endelig vil jeg sige stor tak til Lis for hendes 



ihærdige og tålmodige indsats med os i endnu  
 et rigtig godt år.                                                                    
Gunhild, den 20. oktober 2017  
 Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab (ved Peter), som uddelte regnskabet 
på generalforsamlingen. Derefter gennemgik han det og 
konkluderede, at der var et overskud på 2337,02. Regnskabet 
blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kor-kontingent. Der fortsættes med 400kr. 
 halvårligt. (1.oktober og 1. februar) 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Flemming og Joan var på 
valg). Flemming var villig til at fortsætte, og Joan ville gerne 
stoppe som medlem af bestyrelsen. Vi siger tak til Joan for 
hendes arbejde i bestyrelse. Lisbeth blev valgt til nyt 
bestyrelsesmedlem. 

6. Valg af revisorer. Peter Trier og Jørgen Blohm blev genvalgt. 
7. Indkomne forslag. Ingen. 
8. Eventuelt. 

   Ulla 

             
    


