
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 4. februar 2021 
 

Mødet afholdes på Zoom kl. 18.30, som Ulla 
indkalder til og vi andre accepterer invitationen. 

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

Hempel og referent Elisabeth Cramer. 
1. Godkendelse af referat fra d. 

10.01 0g 14.01 2021 
Referaterne er godkendt. 

2. Nyt fra formanden  Frank har booket salen fra d. 010921 til d. 110522, forårssæsonen er 
reserveret. 

Vedr. nyt bestyrelsesmedlem: Karen og Jens ønsker ikke at komme 
med i bestyrelsen. Ulla kontakter Eva, Elisabeth ringer til Øystein, når 
Ulla har afklaret omkring Eva og hvis ingen af dem vil, kan vi spørge 
Alma. 

3. Økonomi Regnskab for året 2020 afsluttet og revideret. 

Budget 2021 er beregnet på 30 medlemmer og vi er pt. 29 betalende 
medlemmer for forårssæsonen. Budgettet giver så et underskud på 
7057,-kr. Der er regnet med 30 medlemmer i forårssæsonen og 40 
medlemmer til efteråret, to koncerter og en lystændingsfest. 

4. Forårssæson 2021 Frank har fået ca 40 tilbagemeldinger. I løbet af en uges tid laver 
Winnie medlemslisten og sender til Frank, så han kan afstemme sine 
lister. 

Det er så fint, det Frank sender ud. Ulla får stor ros for det hun 
sender ud. Næste gang sender Ulla nogle fællessange. 

5. Kontrakt til Vibeke 

Se vedhæftede fil 

Vibeke er på plads, når hun har set og accepteret kontrakten og at 
hun er meddirigent. Frank taler med Vibeke når de sidste rettelser er 
på plads. 

6. Skal meddirigenten deltage ved 
koncerter? I givet fald hvad skal 
vedkommendes rolle så være? 

 

 

I givet fald, hvad med Michael? 

Vi var eninge om at det mest naturlige vil være at det er Vibeke der 
er med til koncerter, når hun nu også ,kan spille. I givet fald skal hun 
også være den der er orkesterleder. 

Vi undersøger hvad Vibeke selv tænker og skal spørges om hun kan 
og vil deltage i koncerter og hvilke datoer hun kan, inden den 
endelige beslutning træffes om Michael skal opsiges.  

Ulla foreslår at vi aftaler for dette år. (måske er det ikke så tosset 
endda, så kan vi se hvor det bærer hen??) 

 

Det er meget svært at træffe en beslutning omkring Michael… 

7. Rollefordeling ved to dirigenter? Ulla er vores overordnede korleder og Vibeke er meddirigent og 
pianist. 

8. Fritidsportalen Vi udskyder punktet til vi kan mødes fysisk, måske behøver Ulla ikke 
at spilde tid med at deltage i sådan et punkt. 

9. Næste møde d. 24.2. 2021 kl. 18.30. Ulla inviterer til Zoom. 

10. Evt. Frank kontakter Svinninge kirke ,for at høre om de fortsat er 
interesseret i julekoncert  og i givet fald gerne to datoer. 

Frank kontakter også Tove vedr. julekoncert i Knabstrup kirke. 

Vi venter med at promoverer os yderligere. 

Rettelser på hjemmesiden vedr. bestyrelsens medlemmer samt 
generelle opdateringer med referater mm. Frank retter det. 



Almas søster er på ventetliste. 

  Frank/ formand 

   

 


