
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 6. december 2021, oprindeligt 
planlagt d. 18. november samme sted. 

 

Mødet afholdes hos Ruth, Sandby 3, Svinninge,   

kl. 19.00 til 21.00. 
 

  

 Deltagere: Ruth Solvang, Winnie Ømark, Frank Buch, Eva Madsen, og Elisabeth Tang 

Cramer. 
1. Godkendelse af referat Referatet fra d. 20.10.2021, som er sendt til Frank d. 15. 11.21 

sammen med nærværende dagsorden og sendt ud af Frank, er 
godkendt. Der opfordres til at vi undlader at referere navne. 
Referatet fra d. 13.10. 2021 betragtes som godkendt, medmindre 
der er kommentarer på næste møde og sendes ud med dette 
referat. 

2. Nyt fra formanden  Intet nyt. 

3. Økonomi 
1. Status på regnskabet 

2021. 
 
 

 
2. Foreløbig 

budgetoverslag for 
2022. 
 
 
 

3. Fastansættelse af 
Vibeke 
 

4. Fremtidig aflønning af 
musikere. 
 

5. Regulering af løn i 
øvrigt. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Aflysning  

Vi forventer at der er en beholdning på ca. 25.000,- . tilbage ved 
årets slutning. Winnie spørger Ulla hvordan hun skal aflønnes til 
øvegangene på Vallekilde vedr. projekt Frans Bak og under 
sygdom.  

 

Der er regnet med 1 forårskoncert samt 3 julekoncerter med ca. 40 
kormedlemmer og to korledere i 2022. 

Den økonomiske konsekvens er at vi tærer på den økomomiske 
beholdning med ca. 15885. 
 

 

Udsættes til næste gang. 

 

Professionnelle musikere aflønnes efter DMFs tariffer. 
Fritidsmusikere forhandles individuelt og er på kontrakt. 

 

Vi undersøger om og hvordan vi kan hæve lønnen til øvrige. Winnie 
og øvrige undersøger hvilket tariffer man vil kunne bruge. 

Udgifter(nuværende) til vores korleder beregnes således: 
Korlederen får for nærværende en timeløn på ca. 394, deraf betaler 
Holbæk kommune ¼. Det vil sige at Jyderup sangkor afholder 
udgiften på ca. 296 pr. Time. Det er så de 296 kr der skal 
reguleres. 

 

Musikere og korleder får løn ved aflysning. 

 

Fremover fra det nye budgetår foreslås det at korledere og 
professionelle musikere får betaling ved sygdom, hvilket tages op til 
drøftelse på kommende generalforsamling. Vi effektuerer 
beslutningen allerede ved aflysningen af koncerten d. 01.12.21 i 
Skamstrup kirke i indeværende år. 

4. Forslag til opgaver for 
bestyrelsen jf. Vedtægterne: 
Forretningordenen fra sidste 
møde.  

Udsættes til næste gang. 



Bestyrelsens opgaver fordeles 
således:  
Formand Frank Buch: web 
master, ansigtet ud ad til, tage 
imod nye medlemmer, følge op 
på diverse henvendelser, 
forfatte beretning til 
generalforsamling. Samt 
praktiske opgaver. 
 
Kasserer Winnie Ømark: har til 
opgave at føre regnskab, lave 
budgetoverslag. Desuden 
udarbejder hun overslag 
efter behov, forhold til 
drøftelser af økonomisk art på 
bestyrelsesmøder samt 
aflægge regnskab og budget 
på generalforsamling. Desuden 
fremlægges løbende overblik 
over økonomien på 
bestyrelsesmøder. Diverse 
praktiske opgaver. 

 
Bestyrelsesmedlem Niels 
Westphael: Opgaver som 
ansvarlig for lys og lyd, 
praktiske opgaver ved 
koncerter og andet. 

 

Bestyrelsesmedlem Joan 
Bjergborg: div. opgaver såsom 
at kopiere tekster, pynte lokaler 
ved koncerter, gøre salen klar 
ved korprøver m.m. 
 
Bestyrelsesmedlem Elisabeth 
Cramer: har til opgave at skrive 
referater af møder, sende 
dagsorden ud, lave dagsorden 
til generalforsamling samt at 
skrive referat derfra. Diverse 
praktiske opgaver. 
 
Suppleant Ruth Solvang: 
skriver sangtekster i A5-format 
og praktiske opgaver ad hoc. 
 
Suppleant Eva Madsen: 
praktiske opgaver, evt. 
scrapbog?  
 

5. Vibekes beregning af timer ved 
koncerter. Hvor kommer de 4 
timer fra? 

Det er aftalt med medkorlederen at hun får 6 timer for en koncert. 

De 4 timer der er aftalt hvor kommer de fra? 

6. Vedr. Pr. Materiale, evt. 
nedsættelse af udvalg som 
laver et forslag til en tekst til 
bl.a.materiale der sendes ud i 
forbindelse med en koncert 

 

Udsættes til næste gang 

7. Noget nyt vedr. forårssæson? Udsættes til næste møde 



8. Juleafslutning. På baggrund af den tiltagende Coronasituation, spørger Frank 
koret på onsdag, hvor mange der vil komme til juleafslutning. 

9. Næste møde D. 3. januar kl. 19.00 møde hos Ulla. 

Pkt. til mødet: Hvem sørger for at sende kontrakter ud til dem 
der vil hyre koret samt forhandling og udarbejdelse af 
kontrakter til musikere/korlederassistent. 

10. Evt. ansøgning til fonde Vi har ansøgt Spar Nord om penge til at indspille til hjemmeside, 
samt til lydanlæg.  

Hvis vi skal søge andre fonde, er vi nødt til at have forslag til 
nogle projekter, som kunne være godt at søge til, da de fleste 
fonde har fondsmidler til projekter. 

 

Forslag til generalforsamlingen: kontingentforhøjelse. 

Forslag til nedsættelse af ad hoc udvalg på generalforsamling 
at søsætte aktiviteter for Jyderup sangkor og evt. udarbejdelse 
af Pr materiale om Jyderup sangkor. 

  Frank/ formand 

 


