
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 4. juni 2020 

Mødet afholdes hos Frank Buch 
Nekseløvej , kl. 18.30 til en let anretning. 

 

 
 

  

  Deltagere: Frank, Margit, Joan, Niels, Ruth, Winnie, Ulla og Elisabeth. 
1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 

2. Nyt fra formanden Gimle har rettet henvendelse til koret at de gerne vil have koret til at 
komme og synge, d. 5. september 2020, som er deres 
jubilæumsdag. Vi skal synge ca 1 time, idet der dagen igennem skal 
være flere kunstnere,De vil betale Ullas løn samt en pianist.  
Arrangementet kunne være sammen med en kendis, f.eks. Siggurd 
Barrett, eller Philip Faber. Andre forslag er Alberte Vinding, , Bobo 
Moreno.  

 

3. Økonomi og andet fra 
kassereren. 

Winnie oplyste om vores regnskab og beholdning. 

Winnie har undersøgt om vi kan søge kompensation for vores 
udgifter i forhold til aflyste arrangementer. Winnie søger refusion 
herfor.  

Desuden kan vi efter sammerferien søge om yderligere tilskud til en 
dirigent mere. Om vi kan få, afhænger af hvor mange der ansøger 
om tilskud fra Fritidsportalen. 

Michael og Niels samt Ulla har fået løn for forårssæsonen. Henrik og 
Bent har afstået for deres løn. 

Vi har skiftet bank, der er lidt startproblemer. 

Winnie undersøger hvad musikerne plejer at få, for at vi vi kan få et 
overblik over om vi har råd til at have Anna Karina hele sæsonen. 
Winnie laver et budget. 

4. Næste sæson Der er tre arrangementer, udover Gimle i efterårssæsonen. 
Lystændingsfest d. 27.11(ikke færdig aftalt), d. 9.12. i Skamstrup(vi 
spørger Tove om der er lavet kontrakt) og Svinninge d. 13.12., som 
vi har kontrakt på. 

Frank følge op på lystændingsfesten. 

 

Vedr. engagement i Gimle, vil vi godt, hvis vi må/kan, evt som 
udendørs koncert, Ullas forslag er at vi mødes i koret d. 29. eller 30. 
august og øver sange, som er alsangspræget. Hertil laver vi en 
tilmeldingsliste for at se antallet af sangere. 

Vi talte om forskellige muligheder for at komme til at øve, hvis der er 
begrænsninger på antal af forsamlede.  Blandt andet at vi kunne øve 
i to hold i Skarridssøsalen og skolen, evt biblioteket, hvis vi kan få 
lov. 

Humming Birds vil gerne være med til arrangementet, som de 
oprindeligt skulle have været. 

Vi vil gerne have musikererne med, hvilket Frank fortæller Gimle. 

Vi foreslår at vi øver i Gimle til generalprøve om onsdagen. Frank 
undersøger om det er muligt. 

Frank undersøger om vi kan være i Skarridssøsalen d. 29. august fra 
10-16. Frank kontakter Tom Mollerup omkring arrangementet og 



forelægger vores forslag til ”kendis”. 

Vi sender et sommerbrev ud, så snart vi ved mere om hvad vi kan og 
skal. 

5. Næste møde Hos Ruth, Sandby 3, 4520 Svinninge, d. 19. august 2020, kl 18.30 – 
22.00 senest. 

6. Evt. Vi har en ny aftale med Line Groth februar  lørdag d. 6.2. 2021 

Elisabeth laver en aftale med Lubbe om orientering om lys og 
lydanlæg i Skarridssøsalen. 

  Frank/ formand 

 


