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Deltagere: 

Eiliv Haugland 

Flemming Sørensen 

Mette Krabbe 

Bente Mørup 

Oluf Emborg 

Ole Bastue Jacobsen 

 

Dagsorden 

1. Økonomi i nøgletal 

22 medlemmer har betalt pr. dd. 

Kassebeholdninger er ca. kr. 41.000 

Ingen særlige bemærkninger hertil 

 

2. Øvelokale for koret 

Espergærde bibliotek er optaget af coronatest indtil måske 12. september. 

Vi har mulighed for at benytte Mørdrup kirkes menighedssal 1. september. 

Oluf spørger rette vedkommnde, om vi kan benytte den fortsat måneden ud. 

Tine er orienteret og har godkendt. 

 

Oluf og Flemming kommer tidligere 1. september for at rette an med 

coronamidlerne. Oluf medbringer en velkomstdrink til koret. 

 

3. Generalforsamlingen 1. september 2021 

Formanden (Eiliv) byder velkommen og foreslår Ole til dirigent, Oluf til 

referent 

Eiliv aflægger beretningen for de forløbne år 

Flemming redegør for regnskabet for 2020 og budgettet for foråret 2022. 

Kontingentet foreslås uændret til kr. 850 for sæsonen 

Valg: 

Ole accepterer genvalg 

Flemming accepterer genvalg 

Mette ønsker ikke genvalg 

Eilev ønsker at udtræde af bestyrelsen 

Der skal derfor helst vælges 2 nye til bestyrelsen 

Oluf spørger Hanne-Lene og Kylle 

Margit tilbyder sig som suppleant 

 

Revisorsuppleant: Leif, ønsker genvalg? 

Eventuelt: Her kan nævnes at der ikke er restriktioner pt. vedr. corona, men vi 

passer på. Hvad er korets holdning? 

Koret må meget gerne sende forslag til ændring af repertoireplanen til Ole - 

snarest. 

 

4.  Corona restriktioner 

Nævnes under "Eventuelt" 
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5. Korets repertoireplan 

Der mangler ca. 2 christmas carols til efterårs- og julerepertoiret 

Ligeledes mangler der julesange til basisrepertoiret. 

 

6. Koncerter 

Julekoncerten 3. december: 

Arangementet står i kalenderen for Mørdrup Kirke (Det sker), men ikke i 

kirkebladet eller på hjemmesiden. Tine og Oluf strikker et juleprogram 

sammen til kirken så de kan få det på plads. Øveaftenen i kirken den 1. 

december er også på plads. 

 

Espergærdecentret - viser ingen interesse. 

 

Nivågaard: Oluf booker den seneste dag i april 2022 (22. april hhv. 8. april) så 

snart, det er muligt. Eiliv har givet mailadressen 

formanden@egebaeksvangkoret.dk til Nivågaard, Ole sørger for, den kommer 

til også at pege på Olufs adresse. 

 

Wales koret: Eiliv sender navne mv. til bestyrelsen. 

 

Brostræde vil meget gerne have julesange i gaden, vi er lidt skeptiske mhp. 

forholdene. 

 

Musikgudstjeneste i Mørdrup Kirke? Oluf forespørger om interessen. 

 

Plejehjem, Strandhøj, Kristinehøj: Flemming vil spørge, om de er interesserede 

i et arrangement (mest fællessang). 

 

7. Pressekontakt 

Vi må spørge rundt i koret, om "nogen" har forbindelser til medierne på en 

eller anden måde. 

 

8. Korkalenderen 

Mangler afslutningsfest, onsdag den 8. december 

 

Kordag kunne holdes lørdag den 19. marts, Flemming finder ud af, hvem vi 

tidligere har benyttet, herunder pris. 

 

9. Eventuelt 

Kor72 har holdt et webinar for korenes bestyrelser, hvor Eliv deltog. Det 

inspirerede til at styrke tilgangen til koret med bestyrelsens klare målsætning 

om korets formål. Herefter stemmeprøvning gennem sidemandsoplevelse og 

mere udadvendt. Forslag om et venskabskor (af mindst samme niveau). 

 

Eiliv sender et program til nodegenkendelse. 

 

mailto:formanden@egebaeksvangkoret.dk
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Næste møde bliver tirsdag den 26. oktober hos Flemming, Ranunkelvej 7, 

Espergærde. 

 

 

Ref.: Ole 


