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Deltagere: 

Flemming Sørensen 

Margit Emborg 

Bente Mørup 

Lone Green 

Ole Bastue Jacobsen 

 

1. Økonomi 

Regnskabet for 2022 viser et underskud på omkring kr. 6.000,- 

Beholdningen er herefter kr. 16.610,- 

Revisor har godkendt det. 

Det aktuelle medlemstal er 20, vi forventer 2 nye, i bedste fald 3 måske 4. 

Derved er det estimerede resultat af foråret 2023 et underskud på ca. kr. 

4.740,-. Vi er derfor nødsaget til igen at undvære solister til forårskoncerten. 

Indtægten fra koncerten på Nivaagaard dækker ikke omkostningerne helt, 

men det er et stort ønske at gennemføre den alligevel. 

Til imødegåelse af honorardiskussioner efter en koncert er det foreslået at 

indføre en fast prissætning: 

 

 Dirigent og solo Akkompagnatør og 
solo 

Solist 

Sæsonafslutningskoncerter 2.000 1.200 2.000 

Andre koncerter incl. 
forberedelse 

1.200 1.000  

 

Det må Bente meget gerne markedsføre videre. 

Korkalenderen er nu ajourført med de nødvendige rettelser vedr. brug af 

bibliotekets lokaler. 

 

2. Evaluering af efterårssæson og julekoncerter. 

I efterårssæsonen har koret fået planen for den kommende øveaften i så god 

tid, at det var muligt at forberede sig. Det var godt. Vi ser dog stadig helst, at 

der bliver lidt færre nye sange og lidt mere tid til at gennemgå de sange, der 

skal bruges til koncerterne. Derfor meget gerne færre sange pr. øveaften. 

Julekoncerten i Egebæksvang Kirke var en god koncert, og vi fik den fornødne 

hjælp fra kirketjeneren. Men akustikken er ikke fremragende i den kirke. 

Koncerten på Kronborg: Vi er meget utilfredse med selve arrangementet, dels 

optrådte vi ikke på scenen, så publikum sad helt forkert, dels måtte vi i sidste 

øjeblik selv skaffe et klaver. Dette medførte også en meget reduceret 

opvarmningstid. Der var derfor heller ikke monitor højttalere til klaveret, så 

koret havde svært ved at høre det. 

Koncerten i Mariæ kirken gik forbavsende godt, selvom vi kun var 11 sangere. 

 

3. Referat fra repertoireudvalget 

Sammen med Tine var udvalget kommet frem til et foreløbigt resultat. Det 

bliver muligvis detailjusteret af Tine: 
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Fra basisrepertoiret: 

Ave verum corpus 

God morgen lille land 

Natten er så stille 

Et hav 

Nye forslag: 

Sommer – Vivaldi 

Stille hjerte 

I skovens dybe, stille ro 

Den blå anemone 

Jeg ser de bølgelyse øer 

Tag mit hjerte 

Lascia ch’io pianga 

Jesus bleibe meine freude 

Benedictus 

Venskab (Heiden) 

 

4. Forårets 2 fastlagte koncerter 

Nivaagaard bliver fredag den 14. april 

Forårskoncerten bliver 24. maj i Mørdrup Kirke 

Muligvis: Grundlovsdag 5. juni på Flynderupgård. Bente kontakter Michael. 

 

5. Skal vi indføre æresmedlemsskab til Albert og i så fald hvordan? 

Albert har været aktivt medlem af Espergærde Koret og nu Egebæksvangkoret 

i rigtig mange år, men har nu meldt sig ud grundet alder. Vi tager forslaget op 

på generalforsamlingen. Det kan alene medføre, han bliver inviteret til vore 

sammenkomster. 

 

6. Forberedelse af generalforsamling 1. marts 

Generalforsamlingen holdes onsdag den 1. marts kl. 20.15. 

Ole indkalder. 

Margit sørger for forplejning. 

Ole vil gerne være dirigent, Lone referent. 

Margit ønsker ikke genvalg. Derimod vil Oluf gerne indtræde. 

På valg er herefter: Ole og Flemming, suppleant: Henrik Jensen samt 

revisorsuppleant Leif Sand. 

 

7.  Fastlæggelse af næste bestyrelsemøde 

Tirsdag den 7. marts kl. 14.00 hos Ole, Fredensborgvej 47, Jonstrup 

 

8. Eventuelt 

Intet at berette. 

 

Ref.: Ole 


