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Deltagere: 

Flemming Sørensen 

Margit Emborg 

Bente Mørup 

Lone Green 

Ole Bastue Jacobsen 

 

1. Økonomi 

Forudsat at koncerten i Nivågård koster kr. 2.700 og forårskoncerten kommer 

til at koste kr. 5.200 forventes et underskud på sæsonen på kr. 8.780 

Estimeret beholdning pr. 30. juni bliver således kr. 13.950 

Lokalet på Espergærde Bibliotek er forlods bestilt onsdag aften efterår 2022 og 

forår 2023. 

 

Efteråret 2022: 

Med et budgetteret medlemstal på 25 og et kontingent på kr. 1.000 giver 

sæsonen et overskud på kr. 1.400, med en beholdning 31. december 2022 på kr. 

15.350 

 

2. Forårskoncert 

Den afholdes i Mørdrup Kirke onsdag den 18. maj kl. 19.30. 

Efter menighedsrådsmødet torsdag den 17. marts får Bente besked om, 

hvorledes menighedsrådet forholder sig til samarbejdet med koret og dermed 

vores muligheder for at afholde koncerter i kirken. 

 

Programmet for forårskoncerten skulle meget gerne foreligge umiddelbart 

efter koncerten i Nivågård. Det skal også fremgå, hvilke solister, der kan 

indgå, f.eks. Tine, Edwin (og evt. Helene (maks kr. 2.000)). Bente spørger Tine. 

 

Der skal udarbejdes et lille skrift til Mørdrup Kirke til brug for hjemmesiden. 

Skal være klar i starten af maj måned. 

 

3. Sæsonafslutning 

Festudvalget består af: Margit, Jette B., Ole, Lone og Oluf (efter mulighed). 

Afslutningsfesten afholdes i Jonstrup, lørdag den 21. maj 2022 kl. 13.00 som et 

sammenskudsgilde. Teltopsætning skal ske torsdag den 19. maj. 3-5 hjælpere 

er ønskeligt til den operation. 

 

4. Evaluering af kordag 

Der var mange afbud, kun 12 deltagere. Afbuddene bestod i sygdom, bortrejse 

og runde fødselsdage. 

Det var en god oplevelse, men - efter forholdene - dyrt for koret. Malene gav 

også udtryk for, at hun var glad for oplevelsen med koret. Vi har fået tilsagn 

om et tilskud på kr. 2.500 fra Kor72, det vil dog vare nogle år før vi kan 

forvente et tilsvarende tilskud. Skal kordagen gentages i de nærmeste år må 

det være med en del egenbetaling. 
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Malene er god og inspirerende, men vi kan da holde udkik efter en anden 

person. Flemming må gerne spørge Aftenskolen, om den kender en "velegnet" 

sangpædagog, der kan hyres til en efterfølgende kordag. 

 

5. Generalforsamling 

Afholdes onsdag den 6. april. 

Bente udarbejder en beretning. Ole foreslås til dirigent, Lone til referant. 

Det foreslås en kontingentforhøjelse til kr. 1.000 pr. sæson. 

På valg til bestyrelsen er: Bente og Lone. 

Der søges efter suppleanter, Henrik, Søren og Ingerlise spørges. 

På valg til revisor er Niels - vi håber, han er villig til genvalg. 

Revisorsuppleant: Leif Sand er på valg, (vi kan håbe på genvalg til denne 

vigtige post.) 

 

6. Nivågård 

Vi mangler et program. Bente spørger Tine. 

Tidsplan: Vi skal synge fredag den 25. marts kl. 17.00 i ca. 20 minutter. 

Flemming undersøger mødetid og øvelokale. 

 

7. Næste møde 

Tirsdag den 26. april 2022 kl 14.00 hos Lone Green, Hyldehøj 24, 2980 Nivå. 

 

8. Eventuelt 

Vi spørger medlemmerne, om vi må vise telefonnumrene på den lukkede del af 

hjemmesiden. 

 

Ref.: Ole 


