
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 20. oktober 2021 
 

Mødet afholdes hos Elisabeth, Holmstrup Byvvej 
11, 4450 Jyderup; kl. 19.00. 

 

  

  Deltagere: Niels Westphaael, Joan Bjerborg, Ruth Solvang, Winnie Ømark, Frank Buch og 

Elisabeth Tang Cramer. 
1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet d.13.10. 2021, sendes ud og kritiske 

kommentarer modtages gerne, så det kan rettes til endelig 
godkendelse. 

2. Nyt fra formanden  Nærværende møde afholdes da vi ønskede at ”komme ud af 
corona boblen”, og få rystet posen om hvad vores opgave er. 

Bl. a. fordi vi efter generalforsamlingen, kom i tanke om at vi havde 
glemt væsentlige ting til orientering:  

kontraktansættelse af Vibeke og afsked med Michael, da Vibeke 
kan og gerne vil spille til koncerter.  

3. Økonomi og være tro mod det. 
Hvornår kan vi træffe 
beslutninger om at bruge 
penge som ikke sat på 
budgettet? 
 

Vi har et budget, - godkendt af generalforsamlingen som vi 
overordnet set skal efterleve. Der kan opstå ting hvor vi er nødt til 
at træffe beslutninger om at bruge penge, til eks. en stol, skaffe en 
anden musiker, hvis de andre ikke kan osv., som vi derefter skal 
kunne forklare og argumentere for, for generalforsamlingen. 

Når vi taler om hvor mange penge der står på ”bankbogen”, skal vi 
huske på at nogle af de penge også skal bruges til resten af  
indeværende års lønninger til korleder/medleder, til en ny musiker, 
underskud ved koncerter osv. 

Vi skal huske at spørge ind til hvilke konsekvenser nye 
arrangementer har for økonomien.  

Vi præciserede at det er bestyrelsen administrerer al økonomien, 
hvilket betyder at det er kassereren/formanden der aftaler 
ansættelse, - herunder løn - af korledere, vikarer, musikere. Typisk 
er det korlederen der retter henvendelse til en korleder- vikar eller 
musiker. Derefter henvises til kassereren/formanden, til videre 
aftale om kontrakt, aftale og løn. 

 

Elisabeth køber en kontorstol til Ulla. 

 

Winnie kontakter Vibeke vedr. afklaring om løn d. 7/11. 

4. Bestyrelsens opgave Vi skal udstikke rammer og retningslinjer og træffe de nødvendige 
beslutninger i god atmosfære og med inddragelse af korlederen. 

Når vi eksempelvis ønsker at regulere lønninger eller andet, gælder 
det for det kommende budgetår og godkendes af 
generalforsamlingen i forbindelse med budgettet .  

Vi skal hjælpe hinanden med at huske hvad der skal indgå i 
formandens beretning, hvilke aktiviteter vi har haft, hvilke indkøb vi 
har gjort mm. 

Forretningordenen jf. Vedtægter 

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 som er overordnet ansvarlig for bestyrelsens 
arbejde. 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?  
 
Ovenstående tekst er forslag til forretningsorden, som tages 
op på næste møde. 
 

5. Ullas rolle Ved kommende generalforsamlinger sidder Ulla ikke i panelet, da 
hun er kunsternerisk leder.  

6. Næste møde Møde hos Ruth d. 18. 11. kl 19-21. 

7. Evt. Pkt. til næste gang:  

1. musikere mm. og lønregulering.  

2. Vi er nødt til snarest at vedtage at og om Vibeke er fast 
medkorleder.  

3. Vedr. Pr. Materiale, det kunne være et udvalg som laver et 
forslag til et sådant. Samt beskrivelse af koret som sendes 
ud i forbindelse med en koncert. 

 
For at være sikker på at der i et referat står hvordan Ullas løn er 
sammensat, er følgende aftalt, da koret overgik til aftenskoleregi: 
Ullas løn er en aftenskoleløn for 82,5 timer årligt og derudover 
betaler vi for 6 timer for koncerter. 

Det er aftalt Vibeke skal have for 4 timer på aftenskoletakst for en 
koncert 

 

Vedr. Lyd, højtaler og grej til julekoncerterne: Niels spørger Vibeke. 

Frank har fået en forespørgsel om at få tilsendt noget PR materiale 
til Svinninge kirke, han stykker noget sammen. 

  Frank/ formand 

  

  

  

 

 


