Bestyrelsesmøde
d. 28. december 2020 kl. 15
Mødet afholdes hos Ruth Solvang Sandby 3
Svinninge.

Deltagere: Niels Westphael, Winnie Ømark, Ruth Solvang, Joan Bjergborg, Frank
med på telefon en del af mødet og Elisabeth Tang Cramer
Referent: Elisabeth Tang Cramer
1.

Godkendelse af referat

Udskydes til næste møde

2.

Nyt fra formanden

Udskydes til næste bestyrelsesmøde, da formanden kun deltog per
telefon, under noget af mødet.

3.

Økonomi

Vi har kigget på budget 2021 som viser et ”underskud” på ca 16.000
beregnet udfra at der er to korledere, 30 medlemmer i
forårssæsonen og 40 i efterårssæsonen. Forventet beholdning, så
fremt forudsætningerne holder stik, forventes på ca 25000,1.1.2022.
Der er pt. Mange ukendte faktorer som omhandler starttispunktet for
forårssæsonen, herunder kontingentets størrelse og antallet af
betalende medlemmer.
En beholdning på ca 20000,- er et ønskeligt beløb at have som
buffer.

4.

Aflønningssituation vedr. Vibeke

Vibeke aflønnes i den sæson der er gået, for alle timer. For
fremtidige sæsoner, laves der en kontrakt, at hun aflønnes for de
timer hun er der, med mindre andet besluttes.

5.

Nyt bestyrelsesmedlem

I stedet for Margit er Niels indtrådt som bestyrelsesmedlem i
bestyrelsen. Vi vælger en suppleant eller et medlem til
generalforsamlingen.

6.

Andet

Der laves en indkaldelse til generalforsamling i begyndelsen af
februar 2021 med 14 dages varsel og hvis det ikke kan afholdes
pgra. Corona, må det udskydes.
Det er Niels (i stedet for Margit), Frank og Elisabeth der er på valg.

7.

Punkter til næste møde

Vibeke og forårssæsonen og hendes ansættelsesforhold, herunder
kontrakt. Generalforsamling. Opkrævning af kontigent og størrelsen
på kontingentet, hvis korsæsonen først kan starte op til eks. marts.
Hvilke målsætninger har vi forJyderup sangkor.
Frank udsender en meddelelse til koret og ringer til Ulla om Zoom
møde til næste bestyrelsesmøde.

7,

Næste møde

På Zoom d. 10.01.21, på grund af det øgede smittetryk. Ulla kan
bestemme tidspunktet.

8.

Evt.

Intet
Frank/ formand

