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Til stede: 

Margrethe Tjalve 

Eiliv Haugland 

Jette Bastue Jacobsen 

Ole Bastue Jacobsen 

Fraværende: 

Siri Tørnsø Borg 

 

1. Forhandlinger med kirken om tilskudsforhold mv. 

Eiliv har fået dette korte referat fra MK udvalget ved Egebæksvang Kirke: 

"MK udvalget besluttet på mødet i går at tilbyde Egebæksvangkoret følgende: 

 Sognehuset stilles til rådighed for Egebæksvangkoret hver mandag aften uden 

omkostninger. 

 Egebæksvangkoret deltager på indtil 4 højmesser om året. 

Jeg afventer snares jeres reaktion på ovennævnte" 

Vi fortolker det således, at vi kan benytte lokalerne og faciliteterne gratis mod at 

nogle repræsentanter fra koret deltager i højst 4 højmesser pr. år. Det kan 

imidlertid ikke være det fuldstændige aftalegrundlag, men vi vedtog at Eiliv svarer 

positivt på henvendelsen, hvorved vi har rådighed over øvelokalerne. Eilif skal dog 

kontakte Kim for at få den fulde klarhed over aftalen, herunder specielt om 

tilskuddet fra kirken. 
 
Vi forventer således, at korprøverne starter 3. september i de sædvanlige lokaler. 

 

2. Mulige aftaler med aftenskolen 

Prisen for aflønning af lærere ved aftenskolen forventes at blive kr. 360,- pr lektion 

på 45 minutter, hvoraf kommunen betaler 1/3 (og deltagerne således 2/3. Korets 

øvetid er ca. 2 timer svarende til ca. 3 lektioner, så bruttolønnen for læreren bliver 

herefter kr. 1.080, en anelse mere end det vi pt. betaler. 

Udgangspunktet er så, at vi satser på en øvetid mandag kl. 18.45 - 21.20 incl. 

pauser. Den ene pause kunne så være 18.45 - 19.00. Dette skal naturligvis handles 

af med Lisa! 

En aftale indebærer, at aftenskolen ansætter læreren og udbetaler lønnen 

månedsvist efter tariffen (som A-indkomst). Særlige arrangementer som koncerter 

og lignende udbetales af aftenskolen som honorar til vedkommende. 

Brugerbetalingen v/35 medlemmer vil udgøre omkring kr. 1.338 pr. år incl. 

administrationsudgifter, hvorefter der pr. år er plads til ca. kr. 15.000 til honorarer 

og særlige omkostninger i form af Kor72, hjemmeside mv. 

Konklusionen er herefter, at budgettet kan løbe rundt - stramt - med en fortsat 

deltagerbetaling på kr. 750,- uden tilskud fra anden side. 

 

Vi vedtog, at Eilif skulle etablere denne aftale med aftenskolen hurtigst muligt. 

 

3. Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ifølge gældende vedtægter, så der er ikke behov 

for at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at vedtage lovændringer  
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eller bestyrelsesrokeringer. Budgettet viser tillige, at det er muligt at gennemføre 

den kommende sæson uden kontingentændringer. Vi samler sammen til den 

ordinære generalforsamling til foråret. 

 

4. Mørdrup Kirke 

Ifølge Oluf havde menighedsrådsformanden virket positiv overfor korets mulige 

tilknytning til Mørdrup Kirke, ligesom et muligt tilskud på kr. 18.000 åbenbart 

heller ikke forskrækkede ham. 

Menighedsrådet vil i løbet af efteråret overveje kirkens samlede indsats af 

musikalske indslag. Vi har derfor rimelig tid til at overveje en flytning af 

tilknytningen. 

 

5. Konklusion 

1. Eilif tilkendegiver, at vi modtager de afgivne tilbud (de 2 linier) fra 

Egebæksvangkirken. Tilbuddet skal dog uddybes og ses samlet med evt. 

tilskud. 

2. Eilif etablerer aftalen med aftenskolen snarest muligt 

3. Oluf bedes gå videre med en aftale med Mørdrup Kirke 

4. Margrethe aftaler start- og sluttidspunkt med Lisa 

 

6. Eventuelt 

Margrethe skriver pressemeddelelse om korets start d. 3. september. 

Ole samler de indkomne repertoire forslag sammen og sender dem til Lisa -de 

fleste dog uden noder. Disse må komme senere fra de, der har afleveret forslaget. 

Næste møde er sat til mandag d. 3. september kl. 17 - 19 sammen med Lisa. 

 

Ref.: Ole 


