Bestyrelsesmøde
d. 14. januar 2021 kl. 18.30
Mødet afholdes på Zoom, Ulla sender en invitation,
som vi andre accepterer.

Deltagere: Niels Westpael, Winnie Ømark, Ruth Solvang, Joan Bjergborg, Frank Buch, Ulla
Hempel og Elisabeth Cramer
1.

Godkendelse af referat

Ulla havde ikke fået referatet, hun får det tilsendt. Vi godkender det
næste gang.

2.

Nyt fra formanden.

Intet

3.

Økonomi

Beholdning i regnskabet for 2020 minus diverse til forårssæsonen
løn mm. er kr. 39716,-

4.

Forårssæson 2021:
a) Hvilke scenarier ser og tror vi
kommer til at udspille sig med
henblik på opstart?
b) Antal medlemmer, skal de
give tilsagn nu via
mail/sms/indbetaling af
kontingent eller afvente 1.
mødegang?
c) To korledere i forhold til antal
korsangere? eller give koret
”fuld valuta” for pengene som
betyder en korleder og
korassistent (Vibeke)?

Se referat fra d. 10.01.21
b)18 har givet tilbagemelding hvoraf de tre ikke kommer. Det er
inclusiv bestyrelsens medlemmer.
Winnie laver en skriftlig takkeskrivelse til dem som donorer et beløb.
c)Vi besluttede at hyre Vibeke 8 gange i denne sæson.
Vi drøftede hvorvidt Vibeke skal deltage som pianist til koncerter i
stedet for Michael. Ulla vil lige tænke over det og vi tager det op på
næste møde.
Det bliver formentlig ikke aktuelt med koncert i indeværende sæson.
Ulla slog til lyd for at det er en god ide, at Vibeke ved om hun er
ansat fast.

5.

Vibekes ansættelsesvilkår.
Kontrakt

Winnie og Elisabeth laver et udkast til en kontrakt, som bestyrelsen
godkender.
Winnie har forespurgt Holbæk kommune, om det har betydning at
Vibeke aflønnes af os selv eller kommunen, for at få tilskud til
Vibeke. Der er endnu ikke noget svar på det.

6.

Målsætning og formål med
Jyderup sangkor.

Vi er enige om at det er fremtiden og målet for Jyderupsangkor at vi
har to korledere, for det giver en god energi og fremdrift for at
udbrede sangskatten og sangglæde.

7.

Generalforsamling 2021:
Dato?
Indkaldelse
Niels(Margit) på valg
genopstiller
Frank på valg genopstiller
Elisabeth på valg genopstiller

Vi indkalder til den aftalte dato, men afholdes d. 28. april, jævnfør
den skrivelse som Ruth har sendt ud.
Elisabeth laver indkaldelsen snarest og sender den til Frank.
Vi skal vælge en supleant
Et punkt: refeksioner om coronasituationen og koret. Frank lægger
op til i hans beretning om coronasituationen, som kan være optakt til
en snak hvordan medlemmerne har oplevet det..
Ulla ringer til Jens og Karen om de kunne tænke sig at stille op til
bestyrelsen, dernæst i prioriteret rækkefølge spørges Eva Madsen
og Øistein.

8.

Nyhedsbreve til koret
Hvad gør vi i forhold til
medlemmer som ikke har
mailadgang

Frank udsender en mail ud sammen med sangudsendelse med up
date og peptalk.
Joan ringer til Torkel, når nye mails sendes ud. Torkel er den eneste
som ikke har en mail.

9.

Næste møde

Pkt. til kommende møder: En gennemgang af Fritidsportalen, for at få
en forståelse af hvordan det fungerer og hvad der bliver tilsendt
(børneattest).

10.

Evt.

Næste møde er d. 4. 2. 2021kl. 18.30, Ulla indkalder på zoom.
Frank/ formand

