
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

Torsdag 14. November 2019 kl. 19.00 
 

Mødet afholdes hos Marianne Søgård 

 Sandhagen 39, Holbæk. 

 

  

  Deltagere: Frank Buch, Joan Bjerborg, Marianne Søgaard og Elisabeth T. Cramer 

Referent Elisabeth T. Cramer 

1. Godkendelse af referat Referat har vi godkendt. 

2. Nyt fra formanden herunder 
reaktioner fra PR 
materialet? 

Vedr.reaktioner om Pr materialet udgår af punktet. 

Der skal strammes op om vores aftaler om koncerter og vi skal 
bruge vores kontrakter. Elisabeth taler med Tove om kontrakt til 
vores koncert i Skamstrup og spørge Margit i forhold til aftalen i 
Hørve. 

Frank er ikke blevet kontaktet af dem der arrangerer 
Juletændingsfesten. 

Vedr. indberetning til Koda, aftaler Frank og Elisabeth et tidspunkt 
inden jul at se på det samme. 

Frank kontakter formanden for musikforeningen og kommunen 
(Jørgen Boven) med henblik på at etablere et samarbejde med 
dem om salen og depotet.. 

3. Økonomi Marianne har udarbejdet et overslag over vores økonomi, der på 
nuværende tidspunkt viser at et estimeret tal viser et forventet 
underskud ved regnskabsafslutningen på ca. kr. 7.000 ,- 

Når Poul er faldet til i koret, kan vi prøve at spørge ham om at være 
korets fundraiser eller finde en anden der kan. 

Marianne har udarbejdet et årshjul i forhold til kasserens arbejde. 

Marianne genopstiller ikke til næste generalforsamling. 

4. Opstilling i Skarridsøsalen til 
forårskoncert. 

Udsat til næste gang. 

5. Forhøjelse af entre til 
forårskoncerter 

Udsat til næste gang. 

7. Koret Vi synes at vi i koret har stor glæde af Anna Karina og det er dejligt 
at vi har råd til at have hende mere end 2 gange. 

Vi tager op  næste gang hvorvidt vi skal have en max deltager 
antal  i koret. 

8. Alsangsprojekt? Elisabeth og Frank fremlagde tankerne omkring Alsangsprojektet 
og bestyrelsen bakker op og der skal ikke også være en 
forårskoncert. 

9. Hjemmeside sikkerhed Vi drøftede punktet. Vi mener at når medlemmer logger ind på 
hjemmesiden med deres kode, vil man næste gang man går ind, se 
tidligere søgninger, hvorofor man også kan se tidligere års 
medlemslister. Man kan slette ens historik. Hvis der er problemer 
må vi tage det op igen. 

10. Inspirations undervisningsaften 
i koret? 

Vi har ikke nogen ideer, udover arrangementet med  Line Groth. 

11. Køb af redigeringsprogram: 
folder, pr, sanghæfter m.m. 

Det er ikke nogen mulighed for at  købe et program, da det er et 
abonnement og derved en fast udgift. Vi tager det op hvis det bliver 
et problem. Lars undersøger muligheder. 



12 Næste møde Vi foreslår søndag d.5.1.20 kl 14., enten hos Ulla, Frank eller 
Elisabeth. Forslag om generalforsamling d. 5. 2. 20? skal 
behandles på næste møde. 

13. Evt. Til næste møde skal vi tale om genralforsamling og 
Alsangsprojektet, samt anøgning hertil. 

  Frank/ formand 

 


