
Egebæksvangkoret 
Bestyrelsesmøde 22. november 2018 kl. 14.30 - 16.30 

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: 33 
Balance iht. budget: 3.267 
Kassebeholdning: 7.830 
Kasserer bemærkninger: 

Sidste bestyrelsesmøde 
Beslutning: Vedtaget 
Overføres fra møde 5. november 2018 punkt 2, 6, 7, 8,10 
Sekretærens Bemærkninger: 

Agenda 
1. Aflønning af dirigent 

Bestyrelsen vedtog at søge ansat en pianist, der i en del af korprøverne skulle assistere Lisa. 
Aftenskolen har accepteret løsningen således, at pianisten aflønnes af aftenskolen, Lisa 
aflønnes privat af koret. 
 
Eiliv har efterspurgt en lokal pianist, men har ikke modtaget noget svar. 
Margrethe vil sende adressen på en pianist til Eiliv. 
 
Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling i starten af 1. korprøve i 2019 (21. januar) for 
at få godkendt et kontingent på kr. 1.000 pr. sæson. 
 

2. Kor optræden 
Vi vil søge at gøre koret mere synligt ved at optræde i forskellige sammenhænge med 
numre, der ikke kræver dirigentindsats. 
 
Margrethe undersøger mulighederne hos Flynderupgård (grundlovsdag), og Karen Blixen 
museet. 
Ida undersøger muligheden på Nivågård. 
Andre muligheder er velkomne. 
 

3. Tilskudsmuligheder 
Vi vil søge tilskud hos Kor72 til at afholde en kordag i foråret. Det kræver dog, at vi kan finde 
en ekstern instruktør og ansøgningen skal være skrevet og indsendt senest 1. februar 2019. 
 
Ida undersøger også andre muligheder, spørg Marianne om hvad Espergærdekoret gjorde i 
den anledning. 
 

4. Kordag søges afholdt lørdag d. 16. marts 2019 
Oluf søger om plads i Mørdrup kirke. Alternativt kan Ida spørge på gymnasiet, hvis der ikke 
er plads i Mørdrup kirke. 
Eiliv vil spørge aftenskolen / musikskolen om de kan pege på en instruktør. 
Ida spørger i Kor72, om de kan pege på en instruktør. 
 

5. Korets navn bør ændres 
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Navnet skal naturligvis besluttes af det samlede kor. Vi kan dog få lidt inspiration på 
juleafslutningen ved at lægge op til navneskift gennem en joke og/eller en sang. 
 

6. Status for julekoncerten 
Generalprøve holdes i Mørdrup kirkes menighedssal lørdag d. 8. november kl. 12.00 - ca. 
14.00. Det kan blive en del senere, da pianistens fly først forventes at lande kl. 11.00. 
Bestyrelsen mødes senest kl. 11.45 til opstilling mv. 
 
Vi har kirkerummet fra kl. 18.00. Koret skal møde på dette tidspunkt i korets koncertfarver:  
Mænd i hvid skjorte, sorte bukser rødt slips. 
Kvinder i sort både øverst og nederst samt rød klud. 
 
Flemming laver lydoptagelse. 
Eiliv laver programmer. Der tilføjes en lille gul slip  med opfordring til at prøve at være med i 
koret. Donationer kan gives via Mobile Pay. 
Eilivs søn laver plakater i A2 og A3 
Margrethe har sendt pressemeddelelse til de lokale aviser. Den skal også sendes til Kristelig 
Dagblad og radioens P4. 
 
Særlige forhold: 
Husk nodestativer 
Hvis kirkerummet bliver beskidt skal der gøres rent efter koncerten. 
Eiliv skriver ca. 6 "Reserveret hele rækken" - sedler. Husk også 2 reserveret VIP-sedler til de 
indbudte aftenskolefolk. 
Gave til Florin: Spørg Lisa 
 

7. Juleafslutning 
Vi holder juleafslutningen i sognehuset mandag d. 10. december kl. 18.30. 
Bestyrelsen mødes dog kl. 18.00 for opsætning af borde mv. 
Ida udsender indbydelsen til samtlige medlemmer. 
 

8. Nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet er udsendt med bl.a. luftning af tanken om en kontingentforhøjelse. Ingen har 
hørt nogle reaktioner på det. 
 

9. Farvel til Egebæksvang Kirke 
Eiliv skriver et pænt farvel til Kim og menighedsrådsformanden efter juleafslutningen. 
 

10. Hvervning / aldersfordeling 
Prøv at spørge elever i gymnasiets musiklinie 
Prøv at spørge musikskolen 
Prøv at spørge aftenskolen 
Overvej at præsentere koret på Facebook, Instagram og lignende. 
Lav en akkvisitionsplakat opsat i kirken og tilsvarende steder, evt. også som afrivningsseddel 
med telefonnr. 
- med først og fremmest - kom ud og syng godt. 
 

11. Eventuelt 
Vi skal opfordre kormedlemmer til at deltage i Kor72 arrangementer med mange andre 
kormedlemmer for at få mere inspiration. Aktuelt er Nordklang i Helsingborg, juni 2019. 
 
Vi bør kikke os om for at se muligheden for at rejse - gerne i Danmark - for at få nogle 
samlende oplevelser. 
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Ny "uniformering" efterlyses 
 
Sommerkoncert søges holdt mandag d. 3. juni kl. 19.30. Spørg først Lisa, dernæst Kirken 
osv. 
 
Næste møde holdes mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.00 i Mørdrup. 
 

 
 
 
 
 
 
Ref.: Ole 


