
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 21. april 2021 kl. 19.00 NB. 
 

Niels indkalder via Teams. 

 

  

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

også Joan som havde problemer med at komme på Teams og Elisabeth Tang Cramer 
1. Godkendelse af referat I forlængelse af referat fra sidst ,er der kommet mail fra Tove som 

skriver at koncerten i Skamstrup bliver d. 1. december 2021. 

2. Nyt fra formanden Frank modtager forskellige mails fra danske Folkekor, Spil Dansk 
mm. Men vi tager først stilling til indholdet af disse, når vi ved hvornår 
vi kan åbne igen. 

3. Økonomi Vibeke har fået indsat 4000,- kr fra Holbæk kommune, fordi Vibeke 
er oprettet i Fritidsportalen. Winnie har bedt om at de ikke sender 
flere penge til hende. Og at de trækker pengene retur,  

Winnie har prøvet at sende regnskabet for 2020, men har problemer 
hermed. 

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

Sæsonen slutter med et hyggearrangement hos Frank. Vi starter 
først rigtig op til den nye sæson. 

5. Julekoncerter? De er på plads. Der er måske et lystændingsarrangement, men hvis 
de kontakter os, kan vi tage stilling til det, til den tid. Vi har jo også 
Frans Bak projektet, hvor sangene skal optages 1 dag  i oktober 
/november. 

6. Debat om forslag om helt eller 
delvis nedsættelse af kontingent 
i efterårssæsonen. 

Vi var enige om at vi fortsætter som vi plejer. 

7. Generalforsamling d. 28.04.21 Den udskydes til d. 6. oktober 2021. 

8. Næste møde D. 26. maj kl. 18.30 inviteres betalende medlemmer, til 
hyggearrangent, udendørs med medbragt fortæring (mad og kage) 
og drikkevarer hos Frank. Bestyrelsen giver vin. 

D. 18. august 2021 holder vi bestyrelsesmøde. hos Frank i hans 
Orangeri, kl 18.30. 

Kormedlemmerne får en mail om  

1)generalforsamlingens udskydelse, med opfordring til at stille op 
som suppleant i korbestyrelsen,  

2)afslutning af korsæsonen,  

3)korafslutning hos Frank og  

4)at Ulla sender den sidste Frans Bak sang ud, som det sidste i 
denne sæson.  

9. Evt. Ulla har været dirigent i 25 år til august 2021.  

   

  Frank/ formand 

 


