
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 3. januar 2022 
 

Mødet blev afholdt via google meet  

kl. 18.30. 

 

  

  Deltagere: Joan Bjerborg, Frank Buch, Ruth Solvang, Winnie Ømark, Niels Westphael, Ulla 

Hempel og Elisabeth Tang Cramer 
1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. 

2. Nyt fra formanden herunder  Frank har kontakt med Svinninge kirke vedr. betaling og arbejder 
på at få en afklaring. 

Frank sender snarest en mail til kormedlemmer om ny opstartsdato. 

Der er endnu ikke afklaring på om det koster koret noget at ”låne” 
Gimle. 

3. Økonomi Winnie har udsendt et nyt budgetforslag, hvor de nye satser for 
dirigentens løn samt løn til en evt. meddirigent er indregnet. 
Bestyrelsen tog rettelserne til efterretning. Dog vil der komme nye 
koorigeringer, idet vi vedtog at billetindtægterne stiger til 100,00 pr. 
entrebillet. Det betyder at vi skal følge regnskabet nøje og ved 
sæsonafslutning overveje om vi har råd til at have en meddirigent til 
efteråret.  

Winnie og Elisabeth udarbejder forslag til ny kontrakt til 
dirigent/meddirigent. 

Vores ansøgning til Spar Nord fonden til lydanlæg er desværre ikke 
i mødekommet. Vi er dog velkomne til at søge direkte til banken. 

4. Forårssæson 2022 
 
 
 
 
 

1. Repertoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dato 
3. Forårskoncert, sted 

(Gimle?) og dato. 
 
 

4.  

Vi starter korsæsonen d. 19. januar, hvor vi sætter rammerne  for 
hvordan vi kan mødes sikkert a.h.t. corona. Det er følgende: man 
skal være testet inden vi mødes i koret og stolene sættes op med 
god afstand (1m). 

 

1. Brevet 
Dine Øjne 

De milde vinde 

Only You 
Time, dage og uge 
Forelsket i København 
Februar  
Fortabt er jeg stadig(Vi mødtes i sne) 

En dejlig morgen 

Du er alt det jeg ka´li´ 
Regnbuehymnen 
Måske nogle af vores gamle sange. 

2. Vi starter op d. 19. januar a.h.t. til coronasituationen. 

3. Datoen for Forårskoncerten bestemmes næste gang, Ulla 
skal lige tjekke sin kalender. Indtil videre bliver koncerten i 
Gimle og der er forslag om at koncerten evt. kunne blive en 
lørdag. 

4. Vi vil gerne lave forårskoncert med Bregningepigerne. 

 



5. Ny meddirigent? Ulla har kontakt med Maud om at være meddirigent, og de skal 
snakke sammen tirsdag d. 5. januar 22 om hvorvidt hun kan. Og 
hvornår og hvor mange gange hun kan og skal komme. 

6. Prisstigning af koncertpris til kr. 
9800? Pkt fra sidst 

Vi har vedtaget en ny koncertpris på kr. 9800. 

 

7. Generalforsamling, se 
medsendte dagsorden. 

Dagsordenen blev gennemgået og diverse rettelser  er rettet. 

8. Bestyrelsens forretningsorden. Udsættes til et kommende møde. 

9. Evaluering af efterårssæson 
2021 

Vi har fået lov til at lægge de af Frans Baks sangene, som vi har 
sunget, på vores hjemmeside. 

Der har været god energi omkring omkring Frans Bak 
arrangementet. Det har været en fin sæson, godt at vi i det mindste 
havde 1 koncert. Det har været meget berigende at have Vibeke 
som meddirigent, som har gjort at der har været et godt flow både 
musisk som læringsmæssigt. 

10. Pr. materiale Frank sender det gamle  Pr  materiale ud til bestyrelsen. Vi spørger 
Flemming om han kunne hjælpe os med at forfatte et forslag som 
sprogligt og indholdsmæssigt kan give et godt billede af koret. 
Elisabeth kontakter Flemming herom. 

11. Næste møde Vi mødes til et kort møde d. 17. kl. 11.00  - 12.00, på google meet 
(Frank indkalder) omkring evt. ændrede coronarestriktioner og om 
start på den nye sæson. 

Ny mødedato fastsættes hvor vi mødes fysisk, hvor vi kan lave 
bestyrelsens forretningsorden færdig. Ulla behøver ikke at være 
med til dette møde.  

12. Evt. Winnie og Elisabeth laver et udkast til ny kontrakt for 
dirigent/meddirigenten. 

  

 

Frank/ formand 

 
 
Fra sundhedsstyrelsen d. 30.12.21: 
Hvad gælder for den foreningsorganiserede amatørkultur, herunder kor, teater mv.? 
Lokaler (indendørs) og lokaliteter (udendørs), hvor der afholdes koncerter, 
scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende skal holdes 
lukkede for offentligheden, uagtet om arrangementet afholdes i foreningsregi. 

Kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden betyder dog ikke, at der er 
forbud mod at øve for et amatørkor, en teaterforening eller lignende. 

 


