Egebæksvangkoret
Bestyrelsesmøde 14. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00
Menighedsrådssalen Mørdrup Kirke
Indkaldt
Ole Bastue
Jette Bastue
Margrethe Tjalve
Eiliv Haugland
Oluf Emborg
Ida Sloth
Inviteret
Flemming Sørensen
Økonomi i nøgletal
Antal medlemmer: 32
Balance iht. budget: 737,40 - 5.027 = -4.289,60
Kassebeholdning: 8.892,99
Kasserer bemærkninger: Set fra kasserers synspunkt, så ser det ud til at
tidligere godkendt budget ikke holder mere, så bestyrelsen skal godkende et nyt
inden sæson start.
1.

Økonomi
Budgettet for 2019 blev gennemgået og simuleret med forskellige modeller: Med
og uden pianist, kontingent på kr. 750, kr. 800 og kr. 1.000 pr. sæson og med
forskellige poster specielt omkring koncerter.
Et skrabet resultat af gennemregningerne for et helt år kan i meget runde tal
resumeres således:
Kontingent
Med pianist
Uden pianist
kr. 750
- 3.000
+- 0
kr. 800
- 1.600
1.600
Til disse tal skal tillægges evt. udgifter til kordag + lidt diverse. Der regnes ikke
med deltagelse i Tivoli samt ingen dirigenter til optræden udenfor
sommerkoncerten.
Ved førstkommende øvedag deltager den foreslåede pianist. Naturligvis vil vi
bedømme værdien af indsatsen og tager det med i overvejelserne.
Der indkaldes snarest muligt herefter til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor budgetmodellerne vil blive fremvist og kontingentet herefter besluttet.

2.

Kor optræden
Vi vil søge at gøre koret mere synligt ved at optræde i forskellige sammenhænge
med numre, der ikke kræver dirigentindsats. Vi efterlyser derfor en håndfuld
numre af den karakter, der kan afsynges a capella - også i det fri - og gerne uden
noder.
Margrethe har talt med Flynderupgård, der dog allerede har lavet en aftale med
Kammerkoret (Grundlovsdag). Hvis denne svigter, kan vi muligvis få chancen.
Men vi er skrevet op til år 2020.
Hun har ikke undersøgt muligheden for at optræde i Karen Blixen museet.
Ida har forespurgt Nivågårdmuseet, der dog har planlagt for hele foråret, hun
vil skrive til dem omkring efterårssæsonen..
Oluf mener, Espergærdecentret er interesseret i at få et korbesøg. Der skal dog
findes en relevant anledning.
Ole vil undersøge muligheden for en optræden på Kulturnatten.
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3.

Kordag lørdag d. 16. marts 2019 kl. 9.00 - 13.00
Ida har været i forbindelse med Malene Bichel, der efter beskrivelsen har meget
godt at byde på i forbindelse med kor-coach'ning. Vi kan gennem medlemsskabet
af Kor72 søge om betaling af hendes timer til dette formål. Ansøgningen skal
dog være indsendt inden 1. februar. Kordagen kan så holdes lørdag d. 16. marts
kl. 9 - 13 med sammenskudsfrokost bagefter. Der var enighed i bestyrelsen om,
at - med den rigtige coach - vil det i høj grad bidrage til et bedre socialt
sammenhold i koret og forbedrede korpræstationer.

4.

Repertoire
Margrethe og Eiliv har sendt ca. 50 nodeforslag til Lisa, som så skal udvælge
blandt dem til forårets repertoire. Der var nu enighed om, at vi de første gange
skal starte blidt!

5.

Beklædning
Vi vil spørge rundt i koret, om nogen kan finde en kreativ løsning. Eiliv spørger,
Margrethe er bagstopper.

6.

Julekoncert opsamling
Som det også fremgår af lydoptagelsen gik 1. del af koncerten mindre godt,
hvorimod 2. del var meget bedre. Vi skal finde ud af en bedre opstilling og
placering, hvorfor vi må prøve at benytte kirkerummet nogle øvedage.

7.

Egebæksvang Kirke
Kim fra Egebæksvang Kirke har spurgt om koret vil deltage i nogle konkrete højmesser i
Egebæksvang Kirke.
Vi kunne satse på enten søndag d. 2. juni eller søndag d. 14. april (palmesøndag).
Koret spørges.

8.

Særlige kompetencer blandt korets medlemmer
Vi efterlyser, om der er nogen blandt korets medlemmer, der har særlige
kompetencer til at søge fondsmidler. Leif har stillet sig til rådighed for
opsætning af kontrakt o.lign.

9.

Ny pianist
Der er lavet en midlertidig aftale om ansættelse af Karen Marie Crabtree (KMC)
til øveaftenen den 21. januar. Herefter finder vi ud om samarbejdet fungerer
med koret og Lisa. Aftenskolen er tilsyneladende indforstået med en sådan
deltidsansættelse.

10.

Hvervning / aldersfordeling
"Anderledes" billeder af koret og kormedlemmer efterspørges. De kunne så vises
på de sociale medier og hjemmesiden for at tilkendegive, at vi også ønsker at
rekruttere nye medlemmer blandt den yngre generation.

11.

Eventuelt
Næste møde blev fastsat til mandag d. 11. marts 2019 kl. 16.30 i Mørdrup.
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