
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 25. marts 2021 kl. 18.30. 
 

Niels indkaldte via Teams. 

 

  

  Deltagere: Niels Westphael, Ruth Solvang, Winnie Ømark, Frank Buch, Ulla Hempel og 

Elisabeth Tang Cramer. Afbud fra Joan Bjergborg. 
1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. 

2. Nyt fra formanden og opsamling 
fra sidste møde 
vedr.samtale med Michael. 

Frank har talt med Michael, som tog meddelelsen om ikke at skulle 
være pianist i indeværende år, ad notam. Han hilser og vi er 
velkommen til at vende tilbage.  

3. Økonomi Der er ikke sket noget siden sidst. Der står en del penge. 

Punkt til næste møde: Skal vi foreslå nedsættelse af eller helt 
droppe kontingent i efterårssæsonen, fordi vi har en del penge. Dette 
m.h.p. på at få det taget op på generalforsamlingen. 

4. Forårssæson 2021 
Kan vi overhovedet 
synge i salen 
(testcenter)? 

Vi tager stilling til hvad vi hvordan vi i koret kan mødes, når vi ved 
hvad vi kan.  

Frank får jævnlig besked fra kommunen om at vi ikke kan synge i 
salen, men der er kun for et par gange ad gangen.  

Vi talte om muligheden for at synge udendørs med 2 m afstand som 
skal være når det bliver varmere i vejret. Winnie tjekker og tager 
fotos af overdækningen i Jyderup skoles skolegård, for at se om det 
er en mulighed for at synge der udendørs.  

5. Julekoncerter? Svinninge kirke vil gerne have Jyderup sangkor til julekoncert d. 
12.12 kl. 16. Vi skal sende en kontrakt, Tove(Skamstrup kirke) mener 
at det er et faktum at vi skal synge en af de første onsdage i dec 
2021, deres progrem er endnu ikke lagt. 

Frans Bak vil lave en slags julekalender, med hans sange, som 
forskellige kor skal synge. Ulla melder tilbage at vi gerne vil deltage. 
Ulla skriver ud til koret om projektet. 

6. Opfølgning på julekoncerter 
2021 

Se ovenstående. Jyderup sangkor har to julekoncerter og Frans Bak 
projektet. Bestyrelsen er enige om ikke at sige ja til flere 
engagementer. 

7. Generalforsamling d. 28.04.21 En mulighed kan være, hvis vi må, at koret mødes til 
generalforsamlingen uden at synge, evt. udendørs. Beslutning om 
hvordan vi gør, træffes på næste bestyrelsesmøde. 

8. Næste møde 21. april 2021 kl. 19.00. Niels indkalder via Teams. 

9 Evt. Intet 

   

  Frank/ formand 

 


