
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

D. 18. august 2021 kl. 18.30 
 

Mødet afholdtes hos Frank i hans orangeri. 

 

 

 

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

1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. Den løn som Vibeke har fået indbetalt, har 
hun tilbagebetalt.  

2. Nyt fra formanden  Der er nye medlemmer som gerne vil deltage i koret. Winnie 
kontakter Poul om hvorvidt han kommer til generalforsamlingen og 
evt. vil fortsætte, selv om de Annette og Poul ikke deltager pt. i 
koret. 

3. Økonomi Der er problemer vedr. Ullas løn. Winnie har svært ved at få kontakt 
med relevante medarbejder, i Holbæk kommune som kan tage 
stilling til det. Der arbejdes videre med at få en afklaring. 

Der er et pænt overskud. 

Winnie er kommet på e-boks og vi skal huske at fjerne ”fluebenet” i 
e-boks, en gang om året, så at Winnie fortsat kan have adgang 
hertil (Juni 22). 

4. Hvor synger vi? Salen er ledig igen. Winnie tager kontakt med biblioteket om vi 
også kan være der. 

5. Efterårssæson 2021 
1. Aktiviteter 

Frans Bak 
Skamstrup d. 1.12.21 
Svinninge d.12.12.21 
kl. 16 

2. Repertoire 
 

 

1. Den 1, gang skal vi synge:  

    Dine øjne, Milde vinde, Fald min engel, Vil du være min i nat. 

2. Frans Bak projektet. 

Vi skal øve 3 af hans sange. 

Søndag d. 7. november skal det indspilles, sikkert på Vallekilde. 

Frans bak sangene er:  

Aftenstunden/angst 

Dine øjne 

Brevet. 

 

Julerepetoiret: 

Fald min engel,  

Mary did know,  

Vil du være min i nat, 

Et vinterhvidt vidunder land, 

Jul i Valhal 

Uden hinanden 

Rudolf med den røde tud, 

White Cristmas, 

Dejlig er jorden, 

Dine øjne(Frans Bak) 

En stjerneregn 

Luk julefreden ind 



6. Generalforsamling 

Er der noget vi skal drøfte 
udover indkøb af øl og vand? 

Winnie spørger Poul om han vil fortsætte som revisor, selv om han 
ikke er med i denne sæson. 

Niels og Elisabeth kigger på øl og vand beholdningen og sørger for 
indkøb. 

7. Nye medlemmer? Alma skal kontaktes vedr. hendes søster. 

Foto af koret bliver d. 29. september. 

8. Næste møde 13.10. 2021 kl. 18.30 i Byrådssalen, vi bestiller nogle sandwich. 

9. Evt. A)Vibeke Det kunne være en god ide at inviterer Vibeke til bestyrelsens 
opstartsmøder efterår og forår. Det vil vi gøre fremover. 

10 Jubilæum ????? 

   

  Frank/ formand 

 


