
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

d. 10. januar 2021 kl. 18.30 
 

Mødet afholdes på Zoom, Ulla sender en invitation, 
som vi andre accepterer. 

 

  

 Deltagere: Niels Westpael, Winnie Ømark, Ruth Solvang, Joan Bjergborg, Frank Buch, Ulla 

Hempel og Elisabeth Cramer 
1. Godkendelse af referat Referaterne blev godkendt. 

2. Nyt fra formanden. Frank ønsker at vi så hurtigst muligt tager stilling til hvad vores 
ønsker er for Jyderup sangkor. 

3. Økonomi Der er et lille overskud for 2020. 

4. Forårssæson 2021: 
a) Hvilke scenarier ser og tror vi 
kommer til at udspille sig med 
henblik på opstart? 
b) Antal medlemmer, skal de 
give tilsagn nu via 
mail/sms/indbetaling af 
kontingent eller afvente 1. 
mødegang? 
c) To korledere i forhold til antal 
korsangere, eller give koret ”fuld 
valuta” for pengene? 
d) Sæsonens indhold uden 
koncert, men med 
videooptagelse. 
e) Programmets indhold. 
 
f) 

A)Ulla forestiller sig indtil videre under nedlukning:  

At der udkommer en et ugentlig nyheddsbrev med lydfil med en nye 
sange hver uge og en peptalk. Det er Ulla der indspiller. 

Måske kunne vi lave et screenshot fra vores zoom møde og lave en 
hilsen til koret. 

b) Vi beder kormedlemmerne om at give en tilbagemelding på om de 
vil deltage, når vi åbner op igen. 
 

c) Vi havde en drøftelse om for og imod om vi i denne sæson skal 
have Vibeke med på baggrund af formodentlig få kormedlemmer og 
dermed også mindre kontingent indtægt. Samtidig er der også ønske 
om at koret oplever at vi gør alt få at få en rigtig god sæson på trods 
af de coronaomstændigheder vi er i. Der var forslag om at man 
kunne hyre Vibeke for indeværende sæson et antal gange f.eks 5. 

Vi enedes om at forsætte diskussionen på et nyt bestyrelsesmøde.  

Vibeke ønsker ikke at deltage  før hun er helt sikker på at det er trygt 
at komme. Hun skal heller ikke have penge før hun er aktivt 
deltagende. 

 

d) Vi arbejder hen mod at lave en videooptagelse, da det pt. ser 
urealistisk ud med en koncert. 

e) Ullas forslag til repetoireplan: 

Only you af Carpenters  

Forelsket af København  

Fortabt er jeg stadig (fra den nye højskolesang) af Katrine Munk 

Samt sange fra sidste sæson 

Colours of peace 

En dejlig morgen  

Time og dag og uge 

  

5. Vibekes ansættelsesvilkår. 
Kontrakt. 

 

6. Drøftelse af mulig forslag om 
evt. kontingentnedsættelse i 
forhold til en evt. kortere sæson. 

Med hensyn til kontingent for sæsonen, drøftede vi ommuligheden 
for kontingentnedsættelse. Men det kræver en vedtagelse på 
generalforsamling/ekstra ordinær generalforsamling, som vi ikke har 
mulighed for at mødes om. Derfor sædvanlig kontingent. Der var 



forslag om at give betalingsrespit til d. 28. februar. 

7. Målsætning og formål med 
Jyderup sangkor. 

 

8. Generalforsamling 2021: 

Dato? 

Indkaldelse 

Niels(Margit) på valg 

Frank på valg 

Elisabeth på valg 

  

 

9. Nyhedsbreve til koret 

Hvad gør vi i forhold til 
medlemmer som ikke har 
mailadgang 

Vi udsender nyhedsbreve til koret jævnligt, med en hilsen. 

10 Næste møde  

11. Evt.  

  Frank/ formand 

 


