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Deltagere: 

 Eiliv Haugland 

 Oluf Emborg 

 Ole Bastue Jacobsen 

 Mette Krabbe 

Indbudt: 

 Tine Grönlund 

Afbud 

 Ida Sloth Bonnevie 

 Jette Bastue Jacobsen 

 Flemming Sørensen 

Agenda: 

1. Økonomi 

 Med den tilsigtede blanding af tilknytning til Aftenskolen og 

"poseopfyldning" fra korets kasse forventes det, at vi lander i en 

beholdning på omkring kr. 13.000 ved årets slutning. Det skal bemærkes, 

at efteråret er kortere end forårssæsonen, der ydermere indeholder flere 

udgifter. 

 

2. Korkalender 

Edwin starter først 30. september. 

Kordag forventes lørdag d. 26. oktober 

Julekoncert? Oluf vil forsøge at få den flyttet til fredag d. 6. december 

(alternativt: 4/12, 7/12), da Tine ikke kan deltage d. 5. december. 

 

3. Korets optræden 

 Vi har en optræden i Espergærdecentret søndag d. 15. december kl. 13.00 

 Helsingør Kommune har spurgt, om vi kan optræde ca. 20 min. i et 

plejehjem i uge 41. Vi vil foreslå ca. 2 flerstemmige sange + nogle sange 

fra højskolebogen. Eiliv kommer med en dato. 

 

4. Repertoire 

 1. kordag (9/9-2019) fastsætter vi 4 sange forlods. Vi sender hver for sig 

ca. 30 sangforslag til Tine, der så vælger ca. 20 incl. egne valg til en liste. 

Listen bør være klar til offentliggørelse inden 2. kordag, 16. september. 

 

5. Status fondssøgning 

 Intet nyt 

 

6. Ny dirigent 

 Stor velkomst til Tine Grönlund. Hun er en meget erfaren korleder, som 

vi venter os meget af. 

Tine nævnte, at hendes ældste søn måske godt kunne tænke sig at 

optræde ved julekoncerten med sin trompet! 

Tine vil deltage i bestyrelsesmøderne efter det konkrete behov. 
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7. Henvendelse fra Anne Brandt 

 Det kan være, hun kan bruges som solist ved en kommende koncert. se 

https://www.annebrandt.org 

 

8. Diverse 

 Mette har søgt at få kontakt med Kronborg Julemarked mhp. en evt. 

optræden på Kronborg. Det er endnu ikke lykkedes, men hun  har fået et 

tip om, at koret nok kunne optræde i Brostræde til jul. Koret spørges. 

 

Ref.: OBJ 

https://www.annebrandt.org/

