
   

   

 

Bestyrelsesmøde  
Søndag d. 1. marts 2020 kl. 18.30. 

 Mødet afholdes hos Ulla, Algade 40 1. th. 4500 Nyk. 
Sj. 

, Mødet 

  

  Deltagere: Ulla, Joan, Niels, Margit, Ruth, Frank 
1. Godkendelse af referat Godkendt.  

2. Nyt fra formanden herunder  Intet nyt 

3. Økonomi Anna Karina er blevet spurgt om et par gange mere. 

4. Forårssæsonen fortsat: 
Forårskoncert 
Alsangskoncert i Gimle 
 

Forårskoncert med tuch af Alsang: 

Ved forårskoncerten vælger vi at sætte stolerækker op, da vi muligvis 
kan forvente et større antal puplikum p.g.a. alsang. Der kan være op 
til 200 ved stolerækker. 

Vi vil droppe kaffe og kage i år, og i stedet satse på øl/vand og evt. 
sandwich i små trekanter – eller lignende nemme små hapsere. Det 
tænker vi over. 

Vi spørger Marianne om hun vil kontakte ”vores unge lydmand” for at 
høre om der er samme muligheder som vi har haft god erfaring med i 
forhold til Lydmand. Niels vil du kontakte Marianne????? 

Ulla forhører sig hos musikerne om hvem der kan komme. 

Ulla spørger Heidis børnekor om de vil komme. 

Resten af det praktiske opgaver klarer vi på næste bestyrelsesmøde 
først i april. 

Elisabeth vil du undersøge om vi kan overføre ansøgningen til 
alsangsprojektet til vores ”nye” projekt. I Skarridsøsalen? Snak evt. 
med Marianne. 

 

Alsangskoncert i Gimle:  

Der er positiv stemning om at arbejde videre med alsangs aften i 
Gimle kulturhus. Ulla, der er korleder for HOMMINGBIRD koret, der 
oprindelig er startet i Gimle kulturhus, forhøre sig om de kan komme 
og optræde ligesom os. Ulla forhører sig om hvilke musikere der kan 
komme. Frank spørger Gimle om akustik, mulighed for lydprøve på 
dagen, lydmand, lærred, projektor. Derudover undersøge om der er 
klaver (i hvilken standard) 

 

5. Forhøjelse af entre til 
forårskoncert 

Vi bibeholder den sædvanlige pris på 80, - kr for voksne, selvom vi 
muligvis får en lidt højere udgifter til fortærring. 

7.   

8. Procedure for aftalerne der 
indgås med div. arrangører af 
koncerter. 

Frank laver udkast til ”køreplan” for hvordan vi får udført 
kontrakterne. Hvad skal være på plads inden de endelige 
underskrifter. Accept fra musikere bl. a. 

Ulla foreslår at vi først på sæsonnen får udarbejdet en 
pressemeddelelse og have billede parrat til disse kontrakter. 

Frank laver det sådan at vi via hjemmesiden – som bestyrelse – kan 
gå ind og finde relevante ting for os så som skemaet  om praktiske 
ting til forårskoncerten osv. 



9. Generalforsamling 2020 Bestyrelsen skal underskrive referatet. 

10 Næste møde Hos Margit onsdag den 8. april kl. 18.30 

11. Evt. 1. Ullas adr. er Algade 40 1. th. 

 

2. Julekoncerter: Svinninge kirke den 13. 12 kl. 16.00. Ulla tjekker 
musikere til denne koncert. Der er skrevet kontrakt. Ubs. 

Vi mener at vi skal til Skamstrup igen. Dato ukendt. 

Margit og Ulla har et øje på Grevinge kirke m.h.p. en koncert i 
december. 

Lystændingsfest i Jyderup den 27.11. Frank er proaktiv for at være 
med i beslutningen om at være med i beslutningen - og om tidspunkt, 
som gerne må være kl. 17.00 

 

Nye medlemmer: Problem at der er nye medlemmer der kommer 
dumpende langt inde i sæsonen. Også efter 31.01. Frank redigerer 
teksten på hjemmesiden des angående. Forslag om at der kan være 
en fra hver stemmegruppe der kan være en der står for at få 
informeret de nye. Tages op på mødet før næste sæson. 

 

Frank undersøger om vi kan komme i Gimle Kulturhus og øve den 
11.03 hvor vi ikke kan komme i Skarridsøsalen (i stedet for på 
skolen) Ligeledes evt. komme i Gimle til generalprøven sidst i april. 
Tages op på næste møde. 

 

Der er ferie fra koret den 8. april. 

 

Referent: Ruth 

  Frank/ formand 

 


