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Deltagere: 

Eiliv Haugland 

Oluf Emborg 

Ole Bastue Jacobsen 

Mette Krabbe 

Flemming Sørensen 

Afbud: 

Jette Bastue Jacobsen 

Agenda: 

1. Budget efterår 2020 

Budgettet bklev godkendt og underskrevet. Med et estimeret medlemsantal på 

30 forventes en beholdning 31. december 2020 på kr. 18.746,56. Der kan 

muligvis forventes lidt færre medlemmer grundet smitterisikoen. 

Eiliv vil udsende spørgsmål om fortsat deltagelse til de medlemmer, der ikke 

møder op 9. september. Der foretages ikke yderligere for at fastholde 

medlemskredsen. 

2. Korkalender 

Kalenderen er også sendt til Tine, der ikke har reageret negativt på den. 

3. Mørdrup Kirke 

Organisten Jesper Lorck har overtaget styringen af arrangementerne i kirken. 

Oluf vil kontakte ham vedr. placering af julekoncerten i kirken. 

Tine skal kontakte præsten Kirstine Ida vedr. deltagelse i musikgudstjenester 

(til foråret). 

4. Corona 

Vi må konstatere, at vi i alle tilfælde har mistet følgende pga. corona 

smittefaren: 

 Koncert på Nivågård 

 Besøg fra Wales 

 Medlemmer 

 ½ års øvelser 

- som vi naturligvis vil søge at genetablere: 

 Eiliv vil genoptage forbindelsen til Wales med henblik på en 

sammenkomst til foråret 2021 

 Nivågård optræden er blevet fastsat til 7. maj 2021 

 Vi varetager de anbefalede coronaforbehold til korprøverne: Oluf, Eiliv og 

Flemming spritter af kl. 18.45, medlemmerne møder først kl. 19.00. 

 Korets corona regler udarbejdes af Oluf og Tine og sendes til 

medlemmerne. 

 Oluf/Tine vil spørge Jesper Lorck vedr. deltagelse i en musikgudstjeneste 

foråret 2021 

 Fællessang? Idéer efterlyses 

 Oluf kontakter Jesper Lorck vedr. julekoncerten 2020 i kirken. 

5. Repertoire 

Korets repertoire til efteråret (og faste repertoire) er udarbejdet og ligger på 

hjemmesiden. Indtil videre har ingen hørt kommentarer fra medlemmerne. 



Egebæksvangkoret 
Referat af bestyrelsesmødet 31. august 2020 kl. 15.00 

hos Oluf 

Side  2 af 2  26. maj 2020 

 

6. Dirigent 

Eiliv vil udarbejde et forventningspapir omkring dirigentrollen. Dette 

diskuteres med Tine og underskrives evt. 

7. Generalforsamling 

Der holdes generalforsamling onsdag d. 9. september kl. 20.00. Ole foreslås 

som dirigent, Oluf som referent. 

8. Næste møde 

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 15.00 - 17.00 hos Eiliv 

9. Eventuelt 

Der nedsættes et coronaudvalg bestående af Oluf, Eiliv og Flemming til at 

varetage opgaver og problemer vedr. coronaforholdene. 

 

 

Ref.: Ole 


