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Deltagere: 

Eiliv Haugland 

Oluf Emborg 

Jette Bastue Jacobsen 

Ole Bastue Jacobsen 

Mette Krabbe 

Flemming Sørensen 

 

Agenda: 

1. Budget forår 2020 

Beholdningen pr. 1. januar 2020 er kr. 11.095,- 

Hvis vi budgetterer med en korudgift til sammenkomsten med Wales-koret til 

kr. 3.000,- og samtidig forventer 32 betalende medlemmer af koret, lander vi i 

en sæsonunderskud på kr. 5.810,-, så beholdningen herefter bliver kr. 5.285,-. 

Vi kan håbe på flere medlemmer, eller overveje en kontingentforhøjelse 

gældende fra efteråret. Kordagen vil vi afholde til efteråret og forventer et 

tilskud fra Kor72 til delvis dækning af denne udgift. 

2. Korkalender 

Vi vil satse på at afholde forårskoncerten tirsdag d. 26. maj. Oluf spørger 

Mørdrup Kirke, om det er muligt at afholde den der. 

Wales-koret kunne evt. besøge os 28.-31. maj, hvorved de kunne deltage i 

koncerten på Nivågaard eller 15.-17. maj, forårskoncerten kunne så evt. flyttes 

til 15. maj. Eiliv kontakter koret. 

3. Optræden i EspergærdeCentret 

Kriterierne for korets optræden afhænger i høj grad af parametrene: Penge, 

tid, anledning. Vores beskedne erfaring siger, at til den type optræden kræves 

en dirigent og en pianist. Derfor er det udelukket at tænke på en optræden til 

foråret, derimod er der et par naturlige anledninger til efteråret: Kulturnatten 

og julen. Oluf spørger. 

4. Mørdrup Kirke 28/1 og 24/3 

Påklædningen til gudstjenesten: Damer i sort, herrer hvid skjorte og sorte 

bukser. 

Eiliv skriver en drejebog til koret. 

Eiliv aftaler datoerne endeligt med Edwin. 

5. Repertoire 

Ønskelisten for forårets repertoire åbnes for hele koret. 

Repertoiret bestemmes på næste bestyrelsesmøde, mandag d. 3. februar kl. 

14.00 hos Flemming, Ranunkelvej 7, Espergærde. Tine inviteres med. Eiliv 

inviterer. 

6. Korbesøg 

Tine sættes i forbindelse med Wales korets korleder. 

Hvis vi optræder samlet på Nivågaard, skal museet orienteres først med det 

store rykind. Eiliv spørger, om de er interesserede i at deltage. 

Arbejdsgruppen for besøget bliver: Eiliv, Flemming og Oluf. 

(Efterfølgende har Eiliv kontaktet Waleskoret, der ikke kan komme 28. - 31. 

maj, men gerne midt i maj eller først i juni.) 
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7. Øvedag 

Mette spørger Espergærde Gymnasium om koret evt. kunne øve det om 

onsdagen. 

8. Lydstudie 

Pris forventes at være kr. 3.500 pr. dag. Dertil udgift til dirigent og pianist. 

Eiliv indfletter det i næste nyhedsbrev for at lodde stemningen i koret, der i så 

tilfælde vil blive mindst kr. 100,- ekstra pr. medlem, da budgettet ikke kan 

dække det. 

9. Grafisk reference 

Vi savner en egentlig designmanual, herunder et logo til koret. 

Dette skal så indgå i samtlige papirer, hjemmeside etc. 

Arbejdsgruppe: Eiliv og Ole. (Efterfølgende har Flemming meldt sig). 

10. Diverse 

Korsamarbejde med Cantarellerne: Vent til efteråret. 

Generalforsamling afholdes mandag d. 16. marts 2020. 

(Efterfølgende: Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes i 

april/maj, så forslaget bliver: Mandag d. 13. april 2020) 

 

Ref.: OBJ 


