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Deltagere: 

Flemming Sørensen 

Margit Emborg 

Bente Mørup 

Lone Green 

Ole Bastue Jacobsen 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Bente Mørup 

Næstformand: Margit Emborg 

Kasserer: Flemming Sørensen 

Sekretær: Ole Bastue Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem: Lone Green 

Koret tegner sig ved formand og kasserer 

 

2. Økonomi 

Forventet driftsunderskud for foråret 2021 bliver kr. 13.780 

Herunder udgifter til koncerten kr. 6.400 

 

Foreløbigt budget for efteråret 2022 viset er overskud på kr. 1.400, dette incl. 

14 lektioner til pianisten. 

 

3. Forårskoncert 

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

Repertoireudvalget havde ingen indvendinger til det samlede valg af program 

for forårskoncerten. Det ville være ønskeligt, at der ville være 2 fællessange, 

den ene (27 Det dufter lysegrønt..) kunne tages fra repertoirevalget. 

Annoncering til aviser: Ole 

Programmer: Flemming 

Plakater: Ole 

Blomster, 3 buketter: Margit 

Uniform: Hvid skjorte/bluse, sorte bukser/nederdel. 

Solister: Tine kontakter Helene og Edwin for deres solistoptræden. 

 

4. Sæsonafslutning 

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

Afslutningsfesten afholdes i Jonstrup, mandag den 23. maj 2022 kl. 13.00 som 

et sammenskudsgilde.  

Teltopsætning skal ske torsdag den 19. maj. 3-5 hjælpere er ønskeligt til den 

operation. 

Margit laver liste over, hvem der kommer med hvad til sammenskudsgildet. 

De røde duge - Har Jette stadig mulighed for at hive dem frem? 

 

5. De levende Sthene 

Koret er genoplivet. Margit vil vejre muligheden for et evt. 

samarbejde/koncertsamarbejde. 
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6. Lokaler til koncerter 

Egebæksvangs menighedsråd har møde senere i maj måned. Bente afventer 

besked derfra. 

Biblioteket er sikret som øvelokale hele næste år. 

 

7. Kordag 

Vi kan evt. gennemføre den igen - til næste år. Der kan så blive tale om en 

egenbetaling. Koret spørges ved given lejlighed. 

 

8. Reserver for Flemming og Oles job 

Flemming vil spørge rundt i kredsen, om "nogen" vil oplæres som assistent. 

Han vil gennemgå systemet sammen med bestyrelsen. 

Ole vil udkikke, om nogen har den fornødne indsigt i hjemmesider mv. 

 

9. Efterårssæsonen 

Korstart onsdag den 31. august. 

Bestyrelsesmøde 24. august hos Flemming, Ranunkelvej kl. 14.00 

Repertoireudvalget skal holde møde 16. august kl. 14.00, derefter med Tine 

inden d. 24. august. 

 

10. Eventuelt 

Intet at berette 

 

Ref.: Ole 


