
Agenda til Bestyrelsesmøde d. 08. februar 2023 
 

Mødet holdes hos: Heidi 

Deltagere: Anne, Søren, Britt, Rita, Heidi, Eva, Anette 

 

1. Siden sidst 

a. Nyt fra Allan/Marie/Kirke 

■ Massage er også opvarmning. 

 

b. Arrangementer, gudstjenester, andet 

■ Sæsonstart, mange nye. 

1 nyt nummer af hensyn til de nye. 

■ 2 x afsked med Frederik 

Var stort at være med til, flot at der var flere “nye” der deltog! 

 

2. Bestyrelsens arbejde                                                                     

■ Repertoireudvalg 

(formand Heidi, medlem for koret Britt, medlem for solister 

Tina. Anne hjælper hvis nødvendigt) 

■ Der er en oversigt over, hvordan repertoiret bliver sat sammen 

efter aftale med Allan og hvilke opgaver der er i dén forbindelse 

● 30-32 sange til en 2-årig periode 

● Udskiftning af 5-6 stykker ad gangen. 

● Solisterne skal komme med input 

● Balance mellem stille og up-tempo 

● Se strukturen er vedhæftet 

■ Ikke et nyt repertoire i år, men evt. et par nye sange (solist 

Britt) 

■ Anne og Anette har været på en workshop i sommers, Anne 

sender link til en dropbox til Britt. 

b. Hjemmesiden 

■ Overdragelse Søren/Kim? 

● Der er “kontakt” men mangler en dato. 

● Det kunne være rigtigt godt at få skilt tekster og referater 

ad. 

■ Overdragelse af mail “domæne-registrering” - Heidi overtager 

one.com (formanden@ og bestyrelsen@) 

■ Opdatering 2023 

■ Overdragelsen af drop-box til @bestyrelsen - Søren finder ud af 

om det kan lade sig gøre. 



■ Søren lægger hovedet i blød om der er andre opgaver. 

c. Solistgruppen 

■ Workshop 4 marts, 2023 

● Anette sørger for forplejning 

■ Ny solist når Søren stopper. Anne skriver ud i april. 

■ Svært at finde en solisttræner, og én der kan hjælpe med at 

teste, om man står i den rigtige stemmegruppe  

d. Lånemapper med tekster 

■ De bliver brugt - Rita vil lige tjekke dem.  

 

3. Økonomien ved kasserer 

a. Status 

■ Der er nu 42 betalende i koret 

■ Der er kor i vinterferien (både uge 7+8). Allan og Marie kan 

begge. Anne hører om vi kan bruge kirken. 

■ Vi budgetterer med et lille underskud. 

 

4. Arrangementer i fremtiden 

■ Tune Kirke 12.3. kl. 15.00 (mødetid kl. 14). Sort+ensfarvet 
pang-farve 

● Repertoire til Tunekoncerten skal ud så hurtigt som 
muligt. 

■ 10.4. (2. påskedag) ved gudstjenesten 10.00. 
● Der skal laves repertoire (forslag: Lord I lift, Your name 

on High, Don’t Cry, Agnus Day) 

■ 2. pinsedag) ved gudstjenesten 10.00  
● Ønske fra Michael: Thouh Oh Lord  

■ Koncert på Kærbo / Torsbo - vi skylder en koncert på Kærbo, vi 
synger gerne på Torsbo, men vi har oplevet, at der ikke har 
været så stor opbakning i fortiden. 

■ Sommerfest  
● Tirsdag d. 13 juni (sæson-slut) Anette undersøger om det 

evt. kunne lade sig gøre i Ishøj Havn (Cafe Sesa) 
■ Sct. Georgs Gilderne i september 

● 5 mand komme til koncerten i Tune for at høre os for at 

finde ud af, om de vil have os til at komme og synge. 
 

 

 

5. Generalforsamling 

■ Dato: 14 marts.  

■ 08 marts, 2023. Zoom møde kl 19-20! Anette laver 

indkaldelse, dagsorden: Møde vedr. generalforsamling. 



■ 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Eva er suppleant, vil gerne træde 

ind i bestyrelsen. 

■ Anette laver agenda (Både formand og sekretær vil gerne 

fortsætte). 

■ Anne hører om lokalet er ledigt. 

 

6. Meddelelser, bordet rundt og eventuelt 

 

7. Næste møde 

 

 


