
GRÆNSEKORENE  

FORÅRSSTÆVNE OG GENERALFORSAMLING 

 

Blev afholdt 4. februar 2023 med deltagelse af 81 medlemmer fra korene. 

Vores korleder på dagen var Aksel Krogslund Olesen fra Midtlandskoret. 

Da generalforsamlingen blev afholdt i middagspausen var der flere indlæg fra korene end tidligere. Vi består 

i øjeblikket af i alt 18 kor. 

 

REFERAT: 

1. Dirigent Margrethe Iversen, som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt 

varsel. 

 

2. Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Musikudvalget fremlagde planerne for efteråret, hvor Grænsekorene afholder øvedag lørdag den 7. 

oktober og efterfølgende koncert i Christianskirken i Sønderborg lørdag den 28. oktober. 

Korværker bliver 4 satser af Karl Jenkins. 

Musikudvalget består af Hannelore Nissen-Berdiin og Hans Christian Hein. 

 

4. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Vi har pr. 1. januar 2023 67.879,61 kroner. 

 

5. Fra korene: 

Padborg: Har fået ny dirigent og nyt liv til koret. 

Sydalskoret: Har fejret Jens Rosendal 90 års fødselsdag , dels i maj i Ballum, dels en Knøs 

aftenarrangement med  Rasmus Skov Borring, der fortalte om Jens Rosendals sange. De har også 

været på udvekslingstur til Sverige hos deres venskabskor. 

Tønderkoret: Mangler dirigent fra august 2023, gør en stor indsats for at finde en kandidat. 

Midtlandskoret: De har haft fokus på værker af Halfdan Rasmussen, herunder koncertarrangement i 

maj 22. 

Midtalskoret: Er et kor slået sammen af 2 kor, og det er gået rigtig godt. 

Skærbæk Egnskor: Har fejret 40 års jubilæum med samme dirigent alle årene – Tove Tersbøl. De har 

haft fokus på H.C.Andersen. Og da dronningen besøgte Skærbæk/Rømø i sommeren 22 sang koret 

for hende. 

 

6. Ingen indkomne forslag. 

 

7. Til bestyrelsen blev der genvalg til Egon Svejstrup, Niels Mortensen og Poul Bent Povlsen. 

Som suppleanter blev der også genvalg til Bodil Dibbern og Steen Christensen. 

Revisor Kaj Rasmussen træder tilbage. Vagn Jakobsen fortsætter. 

Bestyrelsen bemyndiges til at finde afløser. 

På opfordring accepterer Aksel Krogslund Olesen, stævnets dirigent, at indtræde i Musikudvalget.  

TAK for det. 



 

8. Fremtiden. Vi mærker at vi igen er kommet på plads efter Corona. MEN vi mangler nye og gerne 

unge medlemmer i korene. Der er overvejelser om repertoiret kan betyde noget i den 

sammenhæng. Vores efterårsstævne med fokus på POP var populært med de nyere sange. 

 

9. Evt. Der opfordres til at deltage i foredrag om sang i det sønderjyske arrangeret af Historisk 

Samfund. Afholdes i KNØS i Høruphav den 22/3. 

 

Referent 

Brita Bjerregaard Jensen 

 

 


