
Repræsentantskabsmøde i Musisk Oplysnings Forbund 
den 28. februar 2023 kl. 16.30 
 

Deltagere fra følgende kor/orkestre: 
Chantykoret, Gredstedbro Egnskor, Underholdningskoret, Jerne 
Mandskor, Veteranorkestret, Esbjerg Brassband, Brammingkoret, 
RAV (Round About Vocals), Skalakoret, Ribe Big Band. 
 

1. Dan Ruppert bliver valgt til ordstyrer, Ulla Wolf bliver valgt til 
referent. 
Dan konkluderer, at mødet er lovligt indkaldt. 

 
2. Bestyrelsens beretning ved Jens Johansen: 

 
Bestyrelsens beretning 28.2.2023. 
 
2022 er året hvor vi alle er kommet i gang igen efter Coronaen. 
Desværre har nogle kor og orkestre tabt medlemmer, og enkelte 
fået nye medlemmer igen. Vi er alle udfordret, men er helt bestemt 
nødsaget til at være positive. Vi går, til trods for krigen i Ukraine, 
imod bedre og lysere tider. 
I bestyrelsen har vi holdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af 22.  
Vi kan med glæde konstatere tilslutning, både til vore kor/orkestre 
som til musikundervisningen, som støtte til kor og orkestre.  
 
Vi er i MOF Esbjerg så heldige at have en skoleleder, Poul La Cour, 
der altid sørger for, at tingene altid kører for os alle på en 
konstruktiv og venlig måde. 
Året er alt i alt forløbet godt og positivt. 
Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde, tak til revisor, tak til 
kor og orkestre for det gode samarbejde, og tusind, tusind tak 
til dig Poul. Det er fantastisk at arbejde sammen med dig. Og jeg 
ved at alle kor og orkestre er enige. TAK 
Mbv 
Jens Johansen, Formand MOF Esbjerg 

 
Bemærkninger:  Ingen. 

 
3. Skolelederens beretning ved Poul La Cour: 

Årsberetning MOF 2022 

2022, endnu et år gået. Coronaen slap sit grimme tag i 
befolkningen. Bortset fra en delvist nedlukket januar er året 
forløbet som tidligere år. 
Måske er der nogle, der stadig er lidt tilbageholdne med at komme 
af sted, men det er mit indtryk, at det hele er ved at være 
normaliseret igen. Dog ønsker de fleste kor og orkestre tilgang af 
nye medlemmer. Den løbende tilgang er vigtig hvis vi ikke skal 
uddø. 
Desværre er der flere kor der mangler dirigent, ligesom vi har en 
dirigent på barsel, som både leder Hjertingkoret og Camenakoret. 
Derudover har der været lidt udskiftning i vore dirigenter. 
Her i december fik jeg gang i FaceBook annoncer. Jeg fornemmer 
de kommer godt rundt og at de har affødt en vis tilgang af 
kursister, både til instrumental, kor og muligvis enkelte til orkester 
også. Det vil være rigtig fint hvis I får jeres medlemmer til at like 
og dele vore annoncer. Vi kører stadig avisannoncer hvis det 



ønskes, og jeg er gerne behjælpelig med opsætning. Husk at sende 
informationer og billede i god tid inden I ønsker annonce i avisen. 
Jeg ar lavet en enkelt lille film med vores sanglærer, måske nogen 
af jer har set den, jeg er gerne behjælpelig med at lave en lille 
appetitvækker for jeres kor eller orkester. Sig endelig ti hvis det 
har interesse. 
Vi har uændret fra sidste år 17 kor 4 orkestre, samt 
instrumentalundervisning i guitar, klaver, saxofon, tværfløjte og 
stemmetræning. Vi er åbne for at tilbyde andre fag, hvis det 
efterspørges. 
Der er ca. 780 kursister i vores forening, som uge efter uge mødes 
om fællesskabet gennem musikken. 
Langt de fleste fra Esbjerg kommune, men der er også kursister fra 
Fanø, Varde, Vejen, Billund, Tønder, Ringkøbing, Syddjurs, Odense 
og Kolding kommuner. 
Vores priser er uændrede kr. 275,- pr. undervisningslektion og kr. 
1.380, - pr. sæson for instrumentalundervisning, og der er 
umiddelbart ikke planer om at hæve priserne. 
Økonomien er stabil, hvilket fremgår af regnskabet. 
Jeg har til stadighed rigtig god hjælp fra FORA. Ja, hvad er FORA: 
Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i 
fællesskab. FORA består af både små og store foreninger og 
daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet. 
FORA stiller programmer, support til rådighed for MOF, derudover 
bidrager de med økonomisk støtte, vi har i år fået et klaver, tilskud 
til en barytonsaxofon, samt tilskud til specielle opgaver i 
Brammingkoret og Esbjerg BrassBand. 
Jeg er jævnligt på kurser i vore ”nye” administrationssystem, jeg 
vil sige at det lysner, det har været en kæmpe omgang at blive 
fortrolig med alle de muligheder der er i systemet og der er stadig 
et stykke vej inden jeg vil kalde mig for udlært. Systemet udvikles 
løbende i takt med at man finder fejl og uhensigtsmæssige 
arbejdsgange. 
Det skulle være blevet nemmere at være en lille forening, i forhold 
til bankerne. Reglerne er løsnet lidt, man ser ikke længere 
hvidvaskningsfarer i de små økonomier vi opererer i.  
Desuden er der kommet en ny regnskabslov, der siger at alle bilag 
skal ligge elektronisk i et regnskabsprogram. Det gælder 
selvfølgelig for MOF, men ikke for jeres små foreninger så vidt jeg 
har kunnet læse mig til.  
Jeg vil slutte med at takke alle jer, jeg igennem året har været i 
kontakt med, det gælder bestyrelsen, undervisere, kontaktpersoner 
med flere. Tak for et godt og frugtbart samarbejde omkring vores 
fælles forening MOF. Dette var beretningen for året 2022.  
Poul la Cour 
Skoleleder 

 
Bemærkninger:  
Esbjerg Underholdningskor: Regler omkring hvidvaskning i 
bankerne – er de trådt i kraft? 
PLC – ikke sikker, hvis banken ønsker oplysninger, skal vi nævne 
at reglerne er ændret. 
EUK:  Filmen – ligger den på MOF’s FaceBook side?   
PLC - Den ligger på FaceBook siden, det er Katrine, vores 
sanglærer der fortæller. Facebook 
RAV: Tilskudsmuligheder, workshop i maj – vi får tilskud fra 
Kor72.  Kan vi søge yderligere tilskud?   
PLC - Hvis I ønsker at søge FORA, skal det gå via MOF. 
 

https://www.facebook.com/MOFESBJERG/videos/507061974843633


4. Gennemgang af regnskabet v. Poul La Cour.

Posten vedr. ’Debatskabende arrangementer’; vi har svært ved at
få midlerne brugt, da meget få søger de penge. Vi tilbagebetaler
derfor mange midler til kommunen.  Opfordrer til at vi laver
sådanne arrangementer.

Spørgsmål – ingen.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg er –
Dan Ruppert, bliver genvalgt.
Poul Philipsen flytter fra byen og ønsker ikke genvalg.
Erik Thorsen, Ribe Big Band, bliver valgt.

7. 1. suppleant Jette Nielsen, Skalakoret, genvalgt. 
2. suppleant Lene Krabbe, RAV bliver valgt.

8. Valg af revisor, Viktor A. Rasmussen er genvalgt.

9. Eventuelt.

Sangens hus – Esbjerg Sangakademi. Poul er kommet med i 
bestyrelsen. Opfører Carl Orff: Carmina Burana i foråret 2024 om 
alt går vel. Der sendes information ud hvis projektet realiseres. Se 
evt. https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=youtube+carmina+burana#fpstate=ive&vld=cid:eee1898f,vi 
d:QEllLECo4OM
Læs mere om Esbjerg Sangakademi her:
https://kulturskolen.dk/musik/kor/esbjerg-sangakademi

Esbjerg Underholdningskor: Det er upraktisk at vi som bestyrelser
i kor og orkestre ikke selv kan rette i medlemslisterne.  Det er
desværre ikke muligt så alle rettelser og udmeldinger skal sendes
til Poul la Cour.  (Rigtig tlf. og mail er vigtig)

HUSK at få indsendt rettelserne. I kan selv tilmelde nye her:
https://mof-esbjerg.dk/kurser-foraar-2023

2 kor – Vesterhavskoret og Fyraftenskoret mangler begge
dirigenter.

Ribe Musikskole for voksne, har instrumentalundervisning,
sammenspil og kor.  De pønser på at komme ind under MOF. I
givet fald fra august 2023.

Skalakoret har siden nytår fået 2-3 nye medlemmer.  Vi har haft
snakken om mulig kontingentforhøjelse.  Udgifterne er stigende.
Koret vil gerne vide, hvad kontingentet er i andre kor, hvorfor vi
lavede en rundspørge:

• Skalakoret: Kr. 525x2.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube+carmina+burana#fpstate=ive&vld=cid:eee1898f,vid:QEllLECo4OM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube+carmina+burana#fpstate=ive&vld=cid:eee1898f,vid:QEllLECo4OM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube+carmina+burana#fpstate=ive&vld=cid:eee1898f,vid:QEllLECo4OM
https://kulturskolen.dk/musik/kor/esbjerg-sangakademi
https://mof-esbjerg.dk/kurser-foraar-2023


• Jerne Mandskor: kr. 1000/årl. (+ indtægter fra fest) 
• Esbjerg Underholdningskor: kr. 400x2  (Printer selv) 
• RAV: 2x1000 kr. – printer selv. 
• Brammingkoret:  2x550 kr.  
• Ribe Big Band: kr. 500 årl. (En del indtægter fra koncerter) 
• Veteranorkestret: kr. 1000 årl. 

 
Referent Ulla Wolf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


