11. juli 2018
Referat af bestyrelsesmøde i Egebæksvangkoret onsdag d. 11. juli 2018 kl. 19.00
hos Margrethe Tjalve

Til stede:
Margrethe Tjalve
Eiliv Haugland
Jette Bastue Jacobsen
Ole Bastue Jacobsen
Indkaldt:
Flemming Sørensen
Fraværende:
Siri Tørnsø Borg
1.

Forhandlinger med kirken om tilskudsforhold mv.
Egebæksvang Kirke v/Kim B. Petersen har afslået korets forslag til en
samarbejdsaftale og har opsagt den nuværende aftale med udløb 1. august 2018.
Bestyrelsen foreslår en ny forhandling om samarbejdsaftale med Kirken, der
indeholder punkterne:
 Koret afholder 1 koncert om foråret og 1 koncert om efteråret
 Koret giver tilsagn om at deltage i 1 gudstjeneste om foråret og 1 om efteråret
 Koret modtager kr. 6.000 pr. halvår i tilskud fra Kirken
 Koret benytter øvelokalerne i Egebæksvangkirkens Sognehus hver mandag
aften i forårssæsonen og efterårssæsonen med de tilhørende faciliteter: Klaver,
køkken og mulighed for fotokopiering i begrænset omfang.
Eiliv udformer hurtigst muligt et udkast til en samarbejdsaftale på denne
baggrund og sender det til bestyrelsen for korrektion og godkendelse.
Eiliv og Flemming tager kontakt med Kirken - også hurtigst muligt herefter - for at
få en afgørelse.

2.

Alternative muligheder for tilskud/tilknytninger
 Det skal undersøges, hvilke økonomiske muligheder og krav der vil være,
såfremt koret tilknyttes aftenskolerne / DOF. Flemming undersøger dette.
 Der skal rettes en forsigtig forespørgsel til Mørdrup Kirke, om koret evt. kan
tilknyttes og hvilken økonomi, dette medfører. Eiliv vil undersøge dette.
 Det har været et meget fint tilskud til koret at optage så mange medlemmer
fra Espergærdekoret. Der er dog det problem, at der ikke er megen plads i det
nuværende lokale til større kor. Men alle bedes have åbne ører og øjne for, om
der evt. kunne være andre kor i nærheden, man kunne fusionere med for
derved at opnå et højere medlemstal og dermed en mere luftig økonomi.
 Bestyrelsen mener ikke det er hensigtsmæssigt at opkræve entré for vore
koncerter for nærværende.
Bestyrelsen er opmærksom på, at ændrede tilknytningsformer nok ikke løser et
akut problem. Som en akut løsning på et lokalebehov kan tænkes Tibberupskolen
eller Borupgårdskolen, der begge har velegnede lokaler.

3.

Koncertmuligheder
Vi mener, det kan være meget lærerigt for koret at prøve kræfter med en optræden
andre steder end netop i den lokale kirke. Udenlandsrejser ligger måske ikke lige
for, men der er andre muligheder. Det kan også være en mulighed, at et udsnit af
koret optræder i en anden sammenhæng
Der peges også på, at deltagelse i Kor72 arrangementer kan være meget givtige.
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Margrethe aftaler med Lisa, om koret vil være i stand til at optræde, f.eks. en
lørdag på Nivaagaard, på Blixen museet eller på Flynderupgaard, som plejer at
have en aftale med Espergærdekoret og også har henvendt sig dette forår til os. De
giver gerne kr. 1.000 til dirigenten.
4.

Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af
efterårssæsonen. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel.
Punkterne på den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde:
 Kontingentforhøjelse med kr. 50,- til kr. 800,- pr. sæson
 Vedtægtsændringer, så tegningsreglerne bliver klarlagt og brug af ekstern
kasserer bliver lovliggjort i forhold til vedtægterne.
 Bestyrelsen ønskes suppleret med et yderligere medlem - meget gerne fra basgruppen.

5.

Eventuelt
Der blev konstateret en dårlig formidling af budskabet om forårskoncerten.
Dels blev det til et hastearbejde med plakater mv., dels var budskabet ikke tydeligt
nok. Eilivs søn er grafiker og har tilbudt at hjælpe med udformningen (men vi skal
være i lidt bedre tid).
Vi bør finde de særlige kompetencer blandt korets medlemmer. Der er en eller flere
journalister, der kan formidle budskaber, der kan være grafikere mv. Disse
kompetencer skal udnyttes!
Mails til bestyrelsesmedlemmer sendes til alle i bestyrelsen + evt. andre
involverede i emnet.
Prisforhandlinger med de eksterne koncert deltagere (sangere, klaverspillere mv.)
foretages efter aftale med korets kasserer.
Flemming udsender budgetforslag for efteråret 2018 til bestyrelsen til kommentar
og godkendelse. Når (hvis) aftalen med Kirken er på plads sendes budgettet til Lisa
som aftalegrundlag.

Ref.: Ole
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