
   

   

 

Bestyrelsesmøde  

15. april 2020, som foregik online over 
Zoom 

 

 

 

  

  Deltagere: Frank, Margit, Joan, Ulla, Winnie, Ruth, Niels, Marianne som gæst, og Elisabeth. 

Dagsordenen blev til undervejs. 

Referent: Elisabeth 

1. Forhold afledt af coronakrisen 

a) Koret 

b) Dirigenter og musikere 

Vi måtte træffe den svære beslutning, at vi ikke kommer til at 
synge mere i denne sæson. 

 

a) Vi vendte spørgsmålet om medlemmerne skulle godtgøres 
for manglende korgange,. Vi henholder os til procedurer fra 
andre foreninger, hvor man ikke  godtgøres i forbindelse 
med udefra kommende forhold som coronakrisen.  

b) Ulla opretholder sin faste løn. Ligeledes betales Anna 
Karina løn for de aftalte gange, hun var hyret til. 
Musikerne får løn for forårskoncert, men ikke koncerten i 
Gimle, da vi ikke får betaling derfra. 
Ulla skriver til musikerne, samt Anna Karina at de skal 
sende en faktura til Winnie. 

2. Motivation for koret, i en 
coronatid og forberedelse 
til næste sæson  

Vi drøftede forskellige ideer til hvad vi kunne gøre for at holde 
sangmotivationen oppe og inspirere til at synge: 
1)Ulla sender inspirationsmateriale ud (hvilket allerede er gjort), 
forbereder optagelse af stemmer til næste sæson. 

2) At koret mødes, når vi må, inden den nye sæson, bare for at 
synge sammen og ses. 

3) Stemmeprøver i små grupper, hvis man ikke må mødes, i større 
forsamlinger, hvor der evt. er to dirigenter. Vi skal så finde et andet 
lokale end biblioteket, hvor der kan øves. 

3. Fra kasseren Vi flytter bank til Sparekassen Sjælland, da det er en lokal bank, 
hvor vi har mulighed for at søge sponserater, der er en bank lokalt i 
Jyderup, hvor det vil være nemmere at få vekselpenge mm. 

Frank og Winnie finder ud af at få oprettet adgang for Winnie til 
Eboks. 

Winnie undersøger mulighederne for at få tilskud til en ekstra 
instruktør.  

Når vi har betalt dirigenter og musikere, så vi tage stilling til 
hvordan økonomien ser ud og hvad vi har råd til. 

4.  Anna Karina Anna Karina har forespurgt om vi kan melde ud, hvor mange gange 
hun skal være med i den nye sæson. Vi undersøger om vi kan have 
to instruktører hele sæsonen, da vi oplever at det giver et kæmpe 
løft til koret. Se under pkt. kasseren. 

 

5. Næste møde Onsdag 3. juni  2020, 19.00-21.00. Hvis ikke andet aftales, foregår 
det online på Zoom, hvor Ulla indkalder via email. 

6. Evt. Intet. 

  Frank/ formand 



 


