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Til stede: 

Margrethe Tjalve 

Eiliv Haugland 

Jette Bastue Jacobsen 

Lisa Tjalve 

Flemming Sørensen  

Ole Bastue Jacobsen 

Fraværende: 

Siri Tørnsø Borg 

 

1. Økonomi mv. 

Aftalen med aftenskolen er på plads. Den har fået tilsendt en medlemsliste og 

udsender snarest en faktura til alle de listede medlemmer på kr. 750,- for 

efterårssæsonen. Vi har estimeret med 35 medlemmer. En evt. 

kontingentforhøjelse gemmes til efter jul. Vi kunne også bede om enkeltbidrag til 

et bestemt formål, hvis det kniber med økonomien. 

 

Flemming spørger aftenskolen om, hvorledes man takler tilgange/afgange i 

sæsonen. Flemming undersøger samtidig mulighederne for tilskud. 

 

Lisa har aftalt med pianisten "Florin", at han spiller til julekoncerten til et honorar 

på kr. 3.000,- 

 

Lisa kan ikke varetage korprøverne 1.10 og 8.10 grundet rejse. Ole overtager de 2 

korprøver, så beløbet herfra i stedet tilgår budgettet. Dette meddeles aftenskolen. 

 

Kordag søges holdt lørdag d. 10.11 eller lørdag d. 3.11 kl. 12-16. Tyngdepunktet 

skal være det sociale for at øge sammenholdet i koret. Lisa spørger en 

latterkonsulent. 

Margrethe spørger kordegnen, om lokalet er ledigt de lørdage. 

Eiliv spørger Kim om lån af lokalet den valgte lørdag. 

 

2. Aftalen med Egebæksvang Kirke 

Vi må benytte lokalet og dets faciliteter frit hver mandag. 

Vi deltager i op til 4 gudstjenester i løbet af et år. Der er ingen krav om et fuldt 

kor, aftenskolen betaler dirigentlønnen. 

 

3. Mørdrup Kirke 

Intet nyt siden sidste møde i menighedsrådet grundet tidsnød. 

Tilknytningsmuligheden tages op på næste møde i menighedsrådet d. 20. 

september. Oluf har skrevet en konkret ansøgning. 

 

4. Korforhold 

Lisa har udarbejdet et forslag til program for julekoncerten. Det indeholder en del 

udfordringer - ikke for meget - , men også en del gamle numre er sat på for også at 

få muligheden for at give dem et godt pift. Der er afsat 2 fællessange, bør der ikke 

være 3? 

 

Mødetiderne er fastsat efter aftenskolens aflønningsregler, idet 1 lektion er på 45 

minutter. Korets mødetider om mandagen bliver herefter: 
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18.45 - 19.15: 1 bestemt stemme indøves, borde og stole flyttes. 

19.15 - 21.20: Korprøve med Lisa, indlagt én pause. 

Det blev ikke endeligt besluttet, hvorledes denne stemmeindøvning skulle 

organiseres. 

 

Opdeling i "lille" kor og helt kor blev skrinlagt, da dette nok ville modarbejde 

intensionerne om at forbedre sammenholdet i koret. 

 

Korets hjemmeside vil blive rekonstrueret af Eilivs søn, så den vil få et andet 

udseende. Husk at tage nogle gode billeder på kordagen! 

 

Korets navn bør ændres. Vi kan evt. også bruge kordagen på den øvelse. 

 

5. Julekoncert 

Generalprøve holdes torsdag d. 6. december kl. 17 - 18.30 

Julekoncerten er fastlagt til lørdag d. 8. december - bundet af pianisten. 

 

Vi forespørger Mørdrup Kirke, om vi kan holde koncerten der. 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling 

Korets vedtægter skal ændres, så konstruktionen med ekstern kasserer lovliggøres. 

Bestyrelsen skal derfor tilrette forslag til en sådan vedtægtsændring og udsende 

det til medlemmerne. Indkaldelsen skal ske mindst 14 dage før 

generalforsamlingen bliver afholdt. 

 

På denne generalforsamling vil vi også meget gerne have valgt 2 nye medlemmer 

af bestyrelsen. 

 

7. Formandsskifte 

Margrethe ønsker at forlade posten som formand, men vil forblive i bestyrelsen. 

Bestyrelsen valgte herefter Eiliv Haugland som ny formand for koret. 

 

Konstitueringen blev herefter: 

Formand: Eiliv Haugland 

Sekretær: Ole Bastue Jacobsen 

Kasserer: Flemming Sørensen - udpeget af, men ikke medlem af bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer:  

 Margrethe Tjalve 

 Jette Bastue Jacobsen 

 Siri Tørnsø Borg 

 

8. Eventuelt 

Lars Karnov kan af private grunde ikke deltage fast hver mandag. Bestyrelsen 

accepterede dette specielle forhold og betragter ham som medlem alligevel. 

 

- ellers intet at referere 

 

Ref.: Ole 


