13/4-2020
Referat af bestyrelsesmøde via Skype

Til stede:
Eiliv Haugland
Oluf Emborg
Ole Bastue Jacobsen
Jette Bastue Jacobsen
Flemming Sørensen
Fraværende:
Mette Krabbe
Økonomi i nøgletal: (udfyldes af kasserer inden best. møde)
Antal medlemmer: 33
Balance iht. budget: + 21.608
Kassebeholdning: 18.517
Kasserer bemærkninger: Er tidligere fremsendt
Møde indhold:
1. Forårets kalender
1.1. Gurre Kirke er aflyst
1.2. NivaaGaard er aflyst
a) Eiliv melder af til restaurant og Udstilling
1.3. Helsingør Domkirke aflysning
a) Flemming tager kontakt til Kantor Roland
1.4. Wales aflyses
a) Eiliv kontakter David vedr. dette.
b) Tivoli er en mulighed næste år hvis de gennemfører Kordage
1.5. Nivaagaard 2021 detagelse slut April beg. maj dog ikke Store Bededag
1.6. Kirkerne er lukket indtil 10. Maj. Mørdrup kirke er lukket indtil videre
a) Der udsendes et nyhedsbrev med dette
1.7. Vi overvejer muligheden for at mødes i en have til et eftermiddags party,
evt. hos Ole. Nyhedsbrev og Doodle
2. Regnskab og budget
2.1. Overskud ÷ 1.000 kr. kan returneres til medlemmer eller fratrækkes næste
sæsons kontingent.
a) Flemming har kontakt med aftenskolen og afventer endeligt regnskab
b) I nyhedsbrev opgøres beløb til ca. 350 pr. medlem, men endeligt beløb
foreligger først ved afslutning af sæson regnskab.
3. Efterårets aktiviteter
3.1. Oluf orienterede om nyt kor til Mørdrup skal være et kirkekor
a) Oluf kontakter ny organist for at finde ud af hvilket kor der er tale om
b) Vi skal finde et lokale til onsdage
c) Der skal tages kontaklt til Tine for at afklare ugedag for øveaftener og
hendes mening om Edwins fortsatte deltagelse.
 Jette tager kontakt
4. Generalforsamling
4.1. Er udsat indtil videre
5. Eventuelt
Side 1
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Side 2

Start i sæson 2021
Kordag er aflyst grundet manglende støtte fra Kor72
Julekoncert i uge 49
Budget for 2020 efterår er ikke færdigt, afventer aftale med dirigent.
Espergærde center deltagelse er ikke afklaret, - afventer svar fra EC
Kulturnat deltagelse er ikke afklaret, - afventer svar fra EC

