
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

15. december 2021 

Mødet afholdes hos Elisabeth Cramer 

Holmstrup Byvej 11 

 kl 18.30  

 

  

  Deltagere: Frank, Niels, Ulla, Joan, Winnie Ømark og Elisabeth (referent) 
1. Godkendelse af referater Referaterne  fra d. 6.12.21 og d. 20.10.21 er godkendte. 

2. Nyt fra formanden  Frank forespurgte om vi skal fortsætte i Gimle. Det kommer måske til 
at koste 250, per gang. Det skal op på Gimles bestyrelsesmøde i 
begyndelse af året. Vi vedtog at det er en god ide at have noget i 
baghånden. 

3. Økonomi 
 
 
Aflønning af Ricky 
 
Kontrakter 
 
 

Ulla og Vibeke aflønnes ikke for de dage de var syge, men for de to 
koncerter i Bregninge og den aflyste koncert i Svinninge. 

Ricky får løn for alle tre koncerter. 

 

Winnie sender fremover kontrakter ud både til kirker og musikere med 
kopi til Frank. 

Kasseren har udarbejdet et nyt  forslag til budget, hvori der er 
medregnet Ullas lønstigning og en medkorleder på fuld tid foreløbig i 
forårssæsonen 2022. Vi må herefter se hvad vi har råd til og hvad 
regnskabet viser. 

Hvis vi har en medkorleder hele året vil det betyde at ½ delen af 
vores ekstra pulje er brugt. 

Vi har talt om at forhøje prisen på vores koncerter til 9,.800. Vi tager 
punktet op næste gang og undersøger hos vores kontakter 

 

4. Aflønning af professionelle 
musikere i forbindelse med 
aflysning.  
 
Svinninge kirke mener 
umiddelbart ikke de skal betale 
når det ikke fremgår af 
kontrakten, hvordan man 
forholder sig til aflysninger. 

Se pkt. 3.  

 

 

Winnie har sendt en regning til Svinninge kirke og hun skriver en 
rykker hvis de ikke betaler. 

 

Winnie retter vores kontrakter så procedure vedr. aflysninger fremgår. 

 

5. Lønforhøjelse korledere Det besluttedes at Ulla skal have lønforhøjelse, med start fra 
Jan. 2022 i henhold til DMF s satser. Fremover aflønnes Ulla per 
undervisningstime, d.v.s. 45 min.  

Vi orienterer generalforsamling efterfølgende. 

6. Forslag til generalforsamlingen 
med kontingentforhøjelse. 

Vi vil til generalforsamlingen foreslå en kontingentforhøjelse til kr. 
900,00. 

7. Ny co driver Ulla arbejder videre med at finde en meddirigent/pianist. Vi andre 
lægger hovedet i blød om mulige emner. Ulla har mandat til at 
ansætte en på fuld til, lønnen er til forhandling og der bliver lavet en 
kontrakt med vedkommende. Det er foreløbig for forårssæsonen. 

8. Meddirigentens afgang Vibeke stopper som meddirigent, da hun har for meget at lave. Vi 
giver en buket blomster og en hilsen for godt samarbejde og det store 
engagement. 



9. Næste møde D. 3. 1. 2022, kl 13, så fremt Eva og Ruth kan. Ulla serverer noget for 
os. 

10. Evt. Frank spørger Frans Bak om vi må lægge de af hans sange som vi 
har sunget, på vores hjemmeside. 

Vi skal tænke over om vi skal afholde forårskoncerter i Gimle i 
22. Vi vil gerne synge med B og U koret, til næste gang. 

Af hensyn til coronasituationen, er 1. gang i koret d. 12. januar 2022. 

Vi taler om PR materiale næste gang og udarbejdelse heraf. 

  Frank/ formand 

 


