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Deltagere: 

Flemming Sørensen 

Oluf Emborg 

Margit Emborg 

Bente Mørup via Zoom 

Ole Bastue Jacobsen 

 

1. Regnskabet 

Beholdningen pr. 31. december 2021 forventes at blive kr. 22.701,- 

Årets underskud forventes at blive kr. 20,- 

Dette beregnet incl. solister til julekoncerten, excl. evt. organistløn. 

 

Kordagen i 2022: Vi betaler - og håber på et tilskud fra Kor72 

 

2. Persondataproblematik 

Flemming har lavet et udkast, men vi afventer svar fra Kor72 med en generel 

formulering. 

 

3. Pausekaffe 

Vi har pt. ingen aftale med biblioteket om, vi kan anvende deres køkken, så - 

indtil videre følgende: 

Medlemmerne bedes selv medbringe krus/kop. Vi har stadig nogle få 

plastickrus, som kan supplere de, der har glemt at tage et med. 

Margit medbringer 1 termokande kaffe + mælk - dog 27.10 også en kande vand 

Jette medbringer 1 termokande kaffe + thebreve 

Bente medbringer 1 kande kogt vand (- 27.10) 

Det kan så være frivilligt, om nogle korsangere medbringer småkager ell.lign. 

 

4. Sæsonevaluering 

Efter den lange pause synes starten at forløbe noget langsommere end 

tidligere. Vi er lidt færre - 26 i alt -, så det er ret vigtigt, at alle søger at 

komme hver gang. Vi har konstateret, at der har vist sig et normalt fravær. Vi 

kunne anbefale, at man lagde fridage mv. på tidspunkter, der ikke kolliderede 

med koraktiviteterne. 

Vi vil fremstille og uddele flyers om koret til julekoncerten. 

Korprøverne er nok ret kedelige for sopranerne, der sidder længe i passivitet. 

Oftest kan de melodistemmen, så der kunne passende øves klang og 

fraseringer. 

Margit vil genoptage øvelserne med alterne. 

Det er indtrykket, at vi ikke får nok ud af Edwin. Det afhænger nok af 

repertoiret, så kik på det til næste sæson. 

 

Handlingsplan for evt. senere ufrivillige pauser: Vi mener ikke, vi kan 

forberede os på noget eksakt, men kan Tine finde noget software, der kan 

håndtere on-line øvetimer (der også er til at betale). 
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5. Julekoncerten i Mørdrup Kirke 

Oluf sørger for indlæg til Mørdrups Kirkes hjemmeside 

Ole sørger for pressemeddelelse i Helsingør Dagblad og Nordkysten 

Flemming prøver at få et indlæg i kirkepladet for Egebæksvang Kirke 

Oluf laver et udkast til brødteksten , som så Ole/Flemming kan producere 

programmer og plakater. 

 

Vi vil meget gerne udskifte ”huerne” med enten ”Holy Night”, ”Hark! The 

herald angels sing” eller “O come, all ye faithful” 

 

Oluf spørger Tine, om det er OK at spørge organisten, om han kan levere et 

solonummer og også akkompagnere til fællessangene. Hvis ja, så gå videre til 

organisten. 

Oluf spørger også Tine, om hun kan pege på andre, mulige solister til 

koncerten. 

Vi mener ikke, vi har behov for trompetledsagelse til numrene, ligesom vi også 

mener, det skal være korets optræden uden forstærkning af andre korsister til 

repertoiret. 

 

Korafslutningen: 

Flemming undersøger et bud på indkøbt mad til afslutningsfesten. Alternativt 

arrangeres et sammenskudsgilde. 

Margit indkalder Bente til et festudvalgsmøde, så der kan laves en opgaveliste 

til korets medlemmer. 

 

6. Øvelokale til foråret 

Biblioteket er forlods reserveret til udgangen af marts, Flemming vil forlænge 

det til resten af sæsonen. 

Lokalet er også reserveret til kordagen, 12. marts 2022 kl. 10 - 16. Dette bedes 

rettet til kl. 9.30 - 16. Endvidere bedes Flemming spørge, om vi kan anvende 

køkkenet den dag. 

 

7. Koncerter 

Nivågaard 25. marts er OK. 

Kristinehøj: Flemming kontakter ledelsen om forslag til en dato i februar, en 

hverdag. Er der et klaver til rådighed? 

Ellers mener vi ikke, der skal reserveres mere optræden den sæson bortset fra 

forårskoncerten. 

 

8. Repertoireplanen 

Forårskoncerten forsøges lagt fredag den 3. juni. alternativt 28. maj eller 10. 

juni. Tine forespørges. 

 

9. korkalender 

Efterårssæsonen føles meget kort. Muligheder for en lille forlængelse: 

1. Start 31. august 

2. Efterårsferien droppes 
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3. Slut senere i december 

Vi anbefaler klart 1. eller 2. løsning. 

 

10. Hjemmesiden 

Medlemslisten skal sikres opdatering - også billederne (lidt problematisk, men 

bliver løst) 

Vi må indskærpe medlemmerne, at de skal orientere sig på hjemmesiden, især 

kalenderen med nodeprogrammet mv. 

 

11. Næste møde 

 holdes tirsdag den 23. november kl. 14.00 hos Bente, Kløvermarken 33, 2. sal 

 

12. Evt. 

 Intet at referere. 

 

Ref.: Ole 


