
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

22.11 2017 kl. 17.30 
 

Mødet afholdes i Skarridssøsalen. 

 

  

 Deltagere: Joan Borbjerg, Niels Westphael, Margit Montan, Marianne S. Jensen, Frank Buch, 

Ulla og Elisabeth T. Cramer 
1. Godkendelse af referat Er godkendt. 

2. Juletændings arrangement Vi sætter nogle få rækker stole op. Der vil være gløggservering 
samt børneklisterier. Vi regner med at folk kommer lidt frem og 
tilbage. Frank, Margit, Joan, Ruth, Niels, Frank og Elisabeth møder 
14.45. Vi undersøger om vi i aften kan sætte podier op. Ulla og 
Michael har lejet et lille lydanlæg op, til kr. 500,- som sættes op.  

3. Juleafslutning Frank sender invitation til d. 20. 12., Margit køber brød, smør og 
servietter. Margit tager gran med og Joan pynter op. 

4. Nyt fra formanden Frank havde ikke noget. 

5.  Nyt fra korlederen 
 

Ulla deltog i slutningen af mødet. 

6. Økonomi Marianne gennemgik økonomien, der er 6 medlemmer som er gået 
ud, så koret er på 43 medlemmer, derfor balancerer regnskabet, 
men ekstra udgifter vil tære på beholdningen. Vi kan ikke få tilskud 
til Michaels løn fra Holbæk kommune, da vi så skulle dele koret i to 
hold og så er der kun halvdelen af koret til at betale Ullas løn. Vi må 
spare lidt på Michael, vi har nok ikke råd til at at han kommer 4 
ekstra gange. Vi luftede ideen om at vi kunne starte  koraftenerne 
kl. 19.00, da en del medlemmer har udtrykt at koraftenen slutter 
sent, når man skal tidlig op næste dag.  

7. Korets koncentration Udskydes. 

8. Vores henvendelser til andre 
kirker, har der været respons 
fra dem? 

Vi har ikke fået nogen henvendelser, men vi har også været for 
sent ude. 

9. Hjemmeside Udskydes 

10. Indkøb af projektor Vi har ingen penge til det pt. Frank må tage det op, hvis vi får flere 
kormedlemmer eller penge i overskud. 

11. Næste møde D. 3. Januar 19.30 i Byrådssalen? 

12. Forårssæson Ulla er fraværende 3 gange, d. 14. Marts, 21. Marts, og d. 4. April 
2018. 

Ulla kan godt  begynde sæsonen onsdag d. 3. Januar 2018. Vi 
foreslår i stedet for at vi holder et bestyrelsesmøde den dag og 
forbereder den kommende sæson, hvilket vi besluttede. Vi har talt 
om at vikaren kunne være Lene Kornbech eller Anna Karina Berg. 
Anna Karina Berg kan godt. 

13. Evt. Intet 

  Frank/ formand 

 


