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Indkaldt 

 Ole Bastue 

 Jette Bastue 

 Margrethe Tjalve 

 Eiliv Haugland 

 Oluf Emborg 

 Ida Sloth 

Inviteret 

 Flemming Sørensen 

 

Økonomi i nøgletal: (udfyldes af kasserer inden best. møde)  

 Antal medlemmer: 32 Balance iht. budget: ÷ 740,-  

 Kassebeholdning: 23.912,-  

Kasserer bemærkninger: Se budgetopfølgning pr. 20 marts. 

 Der bør allerede nu vedtages en aktivitetsplan (kalender) samt budget for 

efteråret og kontingent fastlægges. 

 

Agenda: 

1. Økonomi: 

Koncertbudgettet er forhøjet fra kr. 3.000 til kr. 4.000. 

Vi skal søge om tilskud til julekoncerten gennem Aftenskolen – spørg evt. 

Marianne. 

Ida taler med Aftenskolen. 

2. Koroptræden 

Margrethe: Flynderupgård har disponeret koroptræden til 

grundlovsdagen i år. Vi kan prøve næste år.  

Karen Blixen museet er ikke blevet spurgt endnu. 

Bogdag i Helsingør Kommune i Vapnagård Kulturhus Syd lørdag-d. 25. 

maj 2019 kl. 11.10 - 11.30. Vi anbefaler deltagelse, ikke mindst fordi det 

ligger umiddelbart inden sommerkoncerten. Eiliv spørger koret, om det er 

en god ide. Margrethe vender tilbage med yderligere information fra 

messeudvalget. 

Ida: Nivågård – vender tilbage i april måned. 

Oluf: Vi optræder i Espergærde Centret, d. 1. juni kl. 13.30 og d. 15. 

december kl. 13. Vedr, d. 1. juni vil Oluf foreslå et repertoire, herunder 1 

fællessang. Peter kan være dirigent, Peters kone kan spille. Oluf 

udmelder yderligere detaljer om d. 1. juni snarest. 

Ole: Kulturnat i Helsingør bliver fredag d. 27. september. Vi bør kunne 

optræde i biblioteket. Flemming vil kontakte dem desangående. 

Jette: Koncert i Gurre Kirke tirsdag d. 21. maj kl. 19.30. Vi skal vælge ca. 

3 numre, den nye organist i kirken kan spille. 

3. Kordagen, lørdag d. 16. marts 

Referatet er sendt til Kor72, pengene er allerede overført til os. Kordagen 

blev en stor succes med en meget inspirerende leder. Hun gjorde meget i 

at vise, at man skulle bruge sin egenartede stemme og rigtig komme frem 

med det, det blev sunget. 
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4. Repertoire 

Lisa opfordres til at lave efterårets repertoire med en vejledning om, at et 

vist indhold skulle komme fra det eksisterende udvalg. 

Lisa opfordres til at prøve stemmerne på nye medlemmer før den 

egentlige optagelse i koret. 

5. Beklædning 

Vi opfordrer til en udmelding fra de, der har arbejdet med emnet. 

6. Forårskoncert 

Oluf og Eiliv tager pressekontakten Vi bør også bruge Ole Josephsen, der 

er borgerjounalist og musikanmelder på Dagbladet. Ole BJ kan trykke 

foldere og plakater. 

7. Egebæksvang Kirke 

Situationen omkring vores optræden er uafklaret. 

Margrethe har skrevet til Søs Riemer, medlem af Egebæksvang 

Menighedesråd, for at forklare, hvordan forhandlingerne mellem Kim B. 

Pedersen og Eiliv har foregået. Eiliv henvender sig både til MR formand 

Knud Rosted og Kim ang. deltagelse i gudstjeneste d. 2. juni 2019, som vi 

endnu ikke har fået svar på af Kim. 

8. Fondssøgning 

Eiliv vil undersøge muligheden for støtte fra store virksomheder. 

9. Ny pianist 

Vi er glade for at at have fået en pianist, selvom ikke alt er faldet helt på 

plads. Vi skal naturligvis genforhandle hans stilling inden næste sæson. 

10. Hvervning / aldersfordeling 

Ved optræden i EC kan vi uddele foldere. Oluf og Ida er Task Force i 

disse opgaver. 

11. Korrejse 

Eiliv skriver til Heinz-Walter. Ligeledes skriver Eiliv til koret i Wales. 

Muligheden for en korrejse er først til foråret 2020. 

12. Mørdrup Kirke 

Tak til Oluf for det store arbejde. Det må konstateres, der er en hel del 

arbejde igen, før vi er helt på plads. 

13. Eventuelt 

 Vi bør tilstræbe at holde møde hver 6. uge, så det ikke bliver et maraton 

race.  

Ole skriver et oplæg til generalforsamlingen. Forslag til dato: mandag d. 

29. april kl. 18.00 

Margrethe holder op i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. 

Nyt kornavn: Eiliv vil holde en brandtale på generalforsamlingen. Den 

vejledende afstemning på kordagen gav intet nyt. 

Næste møde: mandag d. 8. april kl. 17.30 – et kort møde. 

 

Ref.: OBJ 


