
Egebæksvangkoret 
Bestyrelsesmøde 5. november 2018 kl. 16.30 - 18.45 

Rubinvej 10, Espergærde 

Side 1 

Indkaldt 
Ole Bastue Jacobsen 
Jette Bastue Jacobsen 
Margrethe Tjalve 
Eiliv Haugland 
Oluf Emborg 
Ida Sloth Bonnevie 

Inviteret 
Flemming Sørensen 

Økonomi i nøgletal 
Antal medlemmer: 34 
Balance iht. budget: 5.763 
Kassebeholdning: 12.439 
Kasserer bemærkninger: 

Sidste bestyrelsesmøde 
Beslutning: Vedtaget / ikke vedtaget 
Overføres fra møde (dato) punkt: 
Sekretærens Bemærkninger: 

Agenda 
1. Bestyrelsesarbejdet 

Ida og Oluf blev budt velkommen i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Eiliv Haugland 
Næstformand: Oluf Emborg 
Sekretær: Ole Bastue Jacobsen 
Bestyrelsesmedlem, ekstern kommunikation: Ida Sloth Bonnevie 
Bestyrelsesmedlem, koncertmuligheder: Margrethe Tjalve 
Bestyrelsesmedlem, pausekaffe: Jette Bastue Jacobsen 

Bemyndiget af bestyrelsen, men ikke medlem heraf: 
Kasserer: Flemming Sørensen 

 
Et skema til beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder blev 
gennemgået og er vedlagt som bilag til dette referat. 

 
3. Udmeldelser 

Det er bekræftet, at Siri er udmeldt. Desuden flytter såvel Bente Madsen som Bjarne 
Clausen og udmelder sig derfor af koret. 
 

4. Nye medlemmer 
Der etableres en mentorordning for nye medlemmer således: 
Margrethe: Alter 
Oluf: Tenorer 
Jette + Ida: Sopraner 
Flemming: Basser 
 

5. Nuværende hjemmeside: 
Eiliv og Ole aftaler det nærmere indhold af hjemmesiden 
 

6. Kor optræden: 
Vi ønsker at synliggøre koret. 
Det kan gøres ved at optræde på kulturnætter i "Syng dansk" kampagner etc. Ikke 
nødvendigvis hele koret, også gerne uden dirigent, men flaget skal vises. Vi har fået enkelte 
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opfordringer, men ikke imødekommet nogen ("undtagelsen" dog). Nogle af disse optrædener 
kan indebære et beskedent honorar. 
 

7. Tilskudsmuligheder 
Tilskud fra Kor72 kan søges 3 gange om året til bestemte koraktiviteter som stemmetræning, 
endagsaktiviteter med fremmed, professionel instruktør. Muligheden er skræddersyet til brug 
på en kordag til foråret. 
 

8. Kordag 
Vi reserverer forlods lørdag d. 16. marts 2019 til afholdelse af en kordag. 
 

9. Korets hjemmeside vil blive rekonstrueret 
Kommer senere. 
 

10. Korets navn bør ændres 
En eventuel navneændring gemmer vi til kordagen, hvor koret forhåbentlig også er samlet. 
 

11. Mørdrup Kirke 
Vi har fået lov til at øve i et bestemt lokale i et bestemt tidsrum. Kirken skifter organist (der 
åbenbart er styrende for de kulturelle indslag). Oluf skal holde møde med den nye organist, 
når denne har fundet sig tilrette i embedet. 
 

12. Ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2018 
Forløb gnidningsfrit. Vedtægterne blev ændret og - igen - velkommen til Ida og Oluf i 
bestyrelsen. 

 
13. Særlige kompetencer blandt korets medlemmer 

Ida fik opgaven om at opstøve særlige kompetencer blandt korets medlemmer. 
 

14. Eventuelt 
Margrethe skriver en tekst til julekoncert plakaten. 
Lisa bedes skrive en tekst omkring Florin. Margrethe kontakter Lisa herom. 
Lokalet til generalprøven, torsdag d. 6. december 2018 kl. 17 - 18.30: Oluf + Eiliv kontakter 
Mørdrup Kirke. 
 
Forårets program: Bestyrelsen v/Margrethe og Eiliv oplister 20-30 numre, som Lisa derefter 
kan vælge ud fra. 
 
Eiliv vil udsende et nyhedsbrev til koret 2-3 gange pr. år. 1. brev vil indeholde oversigten 
hvem-laver-hvad i bestyrelsen, mentorordningen samt lidt beregning af ændret kontingent 
grundet flere korprøvedage. 
 
Korets juleafslutning holdes mandag d. 10. december som et sammenskudsgilde. Man kan 
overveje muligheden for at igangsætte en vandre"pokal". 
 
Andre sociale arrangementer: Skriv/genbrug en fødselsdagssang for voksne. Fødselsdage 
fejres med små donationer, kage, eller andet. 
 
Næste møde: 
Torsdag d. 22. november 2018 kl. 14.00 hos Eiliv 

 
 
 
Ref.: Ole 


