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Referat af bestyrelsesmødet 7. marts 2023 kl. 11.15 hos Bente Mørup 
 

Deltagere: 

Flemming Sørensen 

Oluf Emborg 

Bente Mørup 

Lone Green 

Ole Bastue Jacobsen 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsens poster blev besat således: 

Formand: Oluf Emborg 

Næstformand: Bente Mørup 

Kasserer: Flemming Sørensen 

Sekretær: Ole Bastue Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem: Lone Green 

2. Opfølgning af generalforsamlingen 1. marts 2023  

Vi er lidt kede af, at så få medlemmer (ca. 15) deltog i generalforsamlingen. Vi har dog 

ingen yderligere forslag til at gøre denne nødvendige opgave mere spændende for et kor. 

3. Økonomi  

Koncerten på Flynderupgård er ikke medtaget i budgettet, men arrangementet forventes ikke 

at ændre resultatet ret meget. Løn til ansatte på Aftenskolen stiger, hvilket også slår igennem 

i korets økonomi, så vi må endnu engang kikke noget på kontingentet. Det er ikke billigere 

at forlade Aftenskolen, da vi den trods alt sparer kr. 3.385 med det nuværende antal 

lektioner og medlemmer (korets andel er 75% af honorar). Efteråret synes at balancere med 

22 medlemmer og 1 solist (kr. 2.000) til julekoncerten. Julekoncerten søger vi at holde 

onsdag den 29. november 2023 prioriteret således: 

1. Mørdrup Kirke 

2. Egebæksvang Kirke 

Oluf spørger formand (Carl Erik) og musikudvalg (Birthe) om kirken vil give os plads den 

aften. 

Flemmings bror Gunnar er med i en kammertrio, der kunne være et interessant indslag i 

julekoncerten. Flemming spørger. 

4. Hvad gør vi ved det faldende medlemstal 

Ingen aktuelle gode ideer, vi udskyder til næste møde. 

5. Konflikt mellem kormedlemmer  

Vi søger at løse dem gennem dialog. 

6. Tine ønsker procedure for optagelse af nye medlemmer 

Vi vil gennemføre den procedure, som også fremgår af hjemmesiden. 

”Forinden optagelsen i koret bliver stemmen prøvet for at høre, om stemmen er egnet 

i korsammenhæng og - hvis den er - at finde den rette placering i koret” 

7. Nivågårdkoncert, herunder påklædning 

Flemming skal sende programmet til Nivågård, så de kan trykke det/sætte det på 

hjemmesiden. Tine skal sætte numrene, husk ønsket om fællessange.  

Påklædning:  

Herrer i blå skjorte, ingen slips og mørke bukser.  

Damer helt i blåt. 
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8. Pragfestival. skal vi gå videre med det?  

Spændende projekt, vent til næste år. 

9. Fastlæggelse af afslutningsfest Vi satser på onsdag den 30. maj 2023 kl. 12.00 – 

frokostarrangement. I teltet hos Ole. 

10. Næste møde fredag den 28. april kl. 10.00 hos Oluf. 

11. Eventuelt 

Intet at berette. 

 

Ref.: Ole 

   

Oluf Emborg  Flemming Sørensen 

Formand  Kasserer 

 


