
  

Bestyrelsesmøde 
d. 4. april 2018 kl. 17.00

Mødet afholdes i Skarridssøsalen og vi køber
nogle sandwich.

 Deltagere: Niels Westphael, Marianne Søgaard, Frank Buch, Ruth Solvang, Margit Montan, 
Joan Bjerborg og Elisabeth Cramer

1. Godkendelse af referat Godkendt

2. Nyt fra formanden herunder 
reaktioner fra PR 
materialet?

Omkring forespørgsel om at synge ved 1. Torvedag i Jyderup, har 
vi besluttet at sige nej, idet Ulla ikke kan, vi er i tidsnød i forhold til 
at finde andre muligheder for dirigent og desuden at få bindende 
tilmeldinger fra kormedlemmer til deltagelse.

Vig Kirke har spurgt om julekoncert d. 25. november 2018, Ulla har 
ikke svaret. Vi spørger Ulla i aften, her blev aftalen konfirmeret, 
således at Frank sender en bindende kontrakt til Vig kirke, da de 
har aflyst to gange i sidste øjeblik. 

Lystændingsfest d. 30 vil vi gerne deltage i, som vi meddeler dem.

Vi har også et julearrangement i Skamstrup kirke, datoen, hvor vi 
foreslår d. 12. dec.

Vi vendte Ruths spørgsmål om medlemskab i kor 72 i stedet for 
Danske forlkekor. Indtil videre forbliver vi i Danske Folkekor, da der 
er nogenlunde samme tilbud, så vidt vi ved. Franks sender det ud 
han får fra Danske Folkekor, til alle medlemmer.

3. Ansøgning til NVE frist 10 
marts

Punktet sløjfes, da vi ikke får noget.

4. Økonomi Det ser fint ud med økonomien, vi går ud af sæsonen med lidt 
større overskud, hvorfor vi besluttede at betale os fra at få sat lyd 
op til forårskoncerten. Og indkøb af 10 nye termokander, som 
Marianne sørger for at indkøbe.

5. Korets koncentration

6. Forårskoncert:

1. Gennemgang af 
huskeliste til 
forårskoncerten:

2. Kagebagning el. A. 

3. Hjælpere til at kræve 
entre osv.

4. Indkøb 

5. Byttepenge

Se også vedhæftede 
huskeseddel

Se huskelisten, hvor der står hvad vi har aftalt og hvad der skal 
huskes.

7. PKt fra generalforsamling:

Tiltrækning af yngre 
medlemmer.

Beskrivelse af repetoirets 
sværhedsgrad og omfang.

Forslag om at lave noget med 
Jyderup eller Den rytmiske 
Højskole, workshop når der er 
Torvedag i Jyderup, at lave en 

Vi oplever at vi får hverver nye medlemmer, når vi laver noget 
lokalt.

Vi drøftede løseligt pkt, men valgte at udsætte punktet, 
p.gr.a.tidsnød.



koncert et eller andet sted.

Annoncere på Jyderup infoside 
ved korets opstart.

Henvendelse til 
Andelslandsbyen Nyvang til 
salonaften. 

Synge med  Nice Guys og lave 
noget til musikforeningen 
Draget.

8. Forsikring Udskudt til næste møde

9. Hjemmeside Udskudt til næste møde.

10 Næste møde D. 9. maj 2018 kl. 17.30 til spisning hos Marianne, Sandhagen 39, 
4300 Holbæk

11. Evt. Intet

Frank/ formand


