
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 21. Marts 2017 kl. 19.00 
 

Mødet afholdtes hos Joan Bjerborg  

Kalundborgvej 40  

4534 Hørve 
 

  

  Deltagere: Ulla deltager ikke, Niels, Frank, Margit, Joan og Marianne 
1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. Frank arbejder videre omkring indberetning af 

kodapengene.  

2. Nyt fra formanden Frank har ikke noget, udover at han har udsendt invitation til Skvulp til 
koret, hvor man tilmelder sig individuelt. 

3. Ansøgning til NVE frist 10 marts Flemming har sendt en ansøgning. 

4. Korets koncentration Vi mener, at det højner korets koncentration at Michael er der også 
fordi Ulla kan bruge energien til at ”tæske” os igennem. Frank 
henstiller til folk at vi ikke snakker for meget. Men der skal også være 
plads til at man kan svare og hjælpe hinanden.  

5. Økonomi 

Herunder indkøb af telefon 

Mariannne gennemgik regnskab/budget, der er fint overskud. 
Marianne har købt en telefon og har oprettet os i mobil pay på vores 
cvr. nr. og venter nu på at tilslutningen. Det koster 0,75 øre pr. 
Transaktion. 

6. Plakater til forårskoncerten Frank finder teksten til plakaten og sender til Lars. 

2 Skilte til øl  20,- kr og vand 15,- kr.. 2 skilte til at dørene åbner kl. 
19. Samt skilte om mobilpay tlf. 20226915. Skilte til hvad entreen 
koster: kr. 80,-, børn kr. 40,-. Plakater skal være klar til lige efter 
påske. Lars laver det. 

7. Forårskoncert: 

1. Gennemgang af 
huskeliste til 
forårskoncerten: 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. Kagebagning el. A. 
  

3. Hjælpere til at kræve 
entre osv. 

4. Indkøb  

5. Byttepenge 

6. Kaffemaskine kaffe/te 
kander 

7. Powerpoint m.m. 

8. Blomster 
 
 
 

 

1.Marianne spørger Carl-Peter, om han vil sørge for lyd, Marianne 
bestiller og henter lydanlæg. Frank låner lys hos Draget. Niels sørger 
for opsætning af lys og sammen med Carl Peter sørger han for 
opsætning af lydanlæg. 

Frank sørger for at reservere salen d. 2. Maj til opsætning af lys og 
lyd. 

Vi skal have hjælpere til at opsætte borde, som vi spørger Ernst og 
Henning om hjælp til, samt til at få hentet stole og trapper på skolen.  

 

2. Vi har brug for 12 kagebagere. Kagerne skal være skåret ud og 
lagt på fade ved levering. 

3. Marianne sørger for at skaffe hjælpere til entreopkrævning. 

 

 

 

4. Margit og Marianne køber ind. 

5. Marianne klarer byttepenge 

6.Elisabeth spørger Jørgen om vi kan låne hans dobbelte  
moccamaster. Niels og Elisabeth tager termokander med, medmindre 
vi har indkøbt maskine og kander.  Marianne undersøger med indkøb 
af kaffemaskine og kander. 

7. Jens og Niels tager sig af det, samt Frank laver tekst. 

8. Joan pynter borde inkl. lys og servietter.  Joan sørger også for 



 

9. Hentning af trapper på 
skolen, 

buketter til Ulla og Heidi. 

 
Den 19. April skal vi til kor, dele plakater ud samt have folk til at bage. 

10. Ernst og Henning skal have trapperne med fra skolen. 

11. Frank spørger Hans-Henrik om han vil tage nyt billede af 
koret til forårskoncerten. 

8. Forsikring af kælder Frank vil spørge Tonny om forsikring af kælderen, om vi er dækket. 
Desuden skal vi spørge Tonny om det er muligt at komme til 
kantinens kaffemaskine, evt, inden koncerten. 

9. Arrangementet d. 4. Juni Det var ærgerligt at vi ikke kunne få lov at synge vores eget 
repertoire. Det må vi bare tage til efterretning. D. 24. og 31. Maj skal 
vi øve selv samt d. 29. Maj med symfoniorkesteret. 

10 Evaluering af øvegangen med 
Pia Larsen 

Pia har fået løn. Det er vigtigt at vikaren har et overskueligt materiale 
med til koret. 

11. Næste møde Torsdag,d. 23. Maj 2017, kl 17, hos Marianne. 

12. Evt. Vi holder afslutning 10. Maj . 

Frank foreslår at vi køber en projektor som koster ca kr. 3-5000,-. 

Vi havde en snak om at vi ikke havde adgang til alle noder, sange, 
m.m., på hjemmesiden. Vi kunne måske godt bruge et ”bagkatalog”. 

   

  Frank/ formand 

 


