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Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at der skal være en aktiv kommunikation mellem bestyrelsen og 
koret. Vi har derfor søsat dette nyhedsbrev som vil komme 1 - 2 gange pr. sæson alt efter 
modtagelsen. Nyhedsbrevet skrives af formanden. 
Formålet er at orientere om de emner bestyrelsen arbejder med og de langtsigtede mål 
som bestyrelsen sætter. 
Jeg vil forsøger at holde det kort, men bær over med dette, det første, for der er mange 
emner der skal orienters om.

Bestyrelses ansvarsområder
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Eiliv Haugland
Næstformand: Oluf Emborg
Sekretær: Ole Bastue Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Ida Sloth Bonnevie
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Tjalve
Bestyrelsesmedlem: Jette Bastue Jacobsen

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

I forbindelse med denne konstituering blev ansvarsområder tildelt hver enkelts 
bestyrelsespost. (se vedlagte) Meningen med dette er at åbne bestyrelsen for koret, gøre 
kommunikationen enklere og spare dobbeltarbejde. Det er nu meget lettere at finde ud af 
hvem der arbejder med hvad.

Bestyrelses referater
Bestyrelsens mødereferater vil nu (håber jeg) være på hjemmesiden ca 1 uge efter at 
mødet har været afholdt. På den måde kan alle huske hvad der talt om og alle har en 
mulighed for at orientere sig inden næste møde.

Mentorer
For at hjælpe ny medlemmer ind i koret med de praktiske ting der er omkring noder, 
hjemmeside, lyd filer, ol og samtidig gøre vores bedste til at de bliver integreret i korets 
sociale sammenhold har vi udpeget nogle personer der skal fungere som mentorer et antal
øveaftener indtil det ny medlem ‘ka selv’
Ikke alt kan klares med en mentor; tag jer pænt af et nyt medlem og vis vejen ind i det 
sociale sammenhold.
Jette + Ida: Sopraner
Margrethe: Alter
Oluf: Tenorer
Flemming: Basser

Mørdrup Kirke
Som tidligere meddelt har vi nu fået en aftale med menighedsrådet i Mørdrup kirke. Vi kan 
bruge menighedsrådslokalet som øvelokale. I lokalet er det et godt klaver der bliver 
stemt:) Jeg forventer at vi starter det ny år i Mørdrup kirke, på samme ugedag og tidspunkt
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som hidtil. Mere information om dette senere.
Vi kommer til at øve på samme tidspunkt som gospel koret ‘Open Voices’ øver i kirke 
rummet. Det skal nok blive muntert :) 

Aftenskole
Tilknytningen til aftenskolen i Helsingør kan godt gå hen og blive en kort fornøjelse. Vi har  
problemer med Lisas tilknytning og lønudbetaling. Vi kan defor blive nødt til at kvitte 
aftenskolen med udgangen af denne sæson. Bestyrelsen overvejer derfor hvilke veje vi nu 
kan gå. En ting er sikkert: vi vil gå langt for at bevare Lisa som korets dirigent.
I øjeblikket overvejes om vi kan få en accompagnatør tilknyttet koret betalt af aftenskolen. 
Det kan være en der kommer med mellemrum. Under alle omstændigheder skal vi passe 
på korets pengekasse og få det hele til at gå rundt.

Sæson pris
Jeg tror alle er klar over at antallet af øveaftener i efterårs- og forårssæsonen er 
forskellige. Det er endda så meget at vi, med den nuværende indbetaling og uden 
aftenskolens tillæg, vil komme ud med et underskud af forårssæsonen. På den baggrund 
håber jeg alle vil være med til at betale lidt mere, så det også bliver muligt at holde en 
forårskoncert. Den endelige pris er endnu ikke afgjort (måske 1000 - 1100) men set i lyset 
af at et Yoga hold koster 1250 pr. sæson har vi kørt på ‘frihjul’ indtil nu.

Julekoncert
Julekoncerten står for døren. Vi har booked Mørdrup kirke den 8/12 fra 18:00.
Koncerten er kl. 19:30. Der vil nok være noget opvarmning inden koncerten, men 
detaljerne er endnu ikke klar. Flere detaljer vil følge efterhånden som de falder på plads.

Vi holder generalprøve om formiddagen 8/12 kl. 11:00 – 12:30
Hvis kirkerummet er ledigt kan vi bruge det, men det ved vi først på dagen.
Også her får i flere detaljer når vi har dem.

Korets juleafslutning
Korets juleafslutning holdes mandag d. 10. december som et sammenskudsgilde. 
Egebæksvang kirke er lidt tung at arbejde med så jeg ved endnu ikke hvor vi skal være, 
men sammenskudsgilde skal der være.

Med venlig hilsen

Eiliv
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