
Bestyrelsesmøde 4.12. 2012 
 
Tilstede: Martin, Peer , Finn, Ulrich, Lotte ,Karen og Signe 
 
1. Meddelelser 
 
Medlemmer på orlov får en standardskrivelse fra Peer om sæsonstart etc. Vi får en ny tenor – på 
prøve som aftalt. 
 
Juleafslutning: Status og de sidste aftaler om mad etc.   Det blev foreslået at give en opfordring til 
koret om at medbringe sange etc. 
 
2 . KALENDER. Datoerne er samlet sammen undervejs under mødet, da ikke alt blev nævnt under 
samme punkt  
 
Sæsonstart 8.1.2013 
 
Martin er fraværende 15. og 29.1.  Men vi behøver ikke nødvendigvis at holde fri.   Martin foreslog 
at vi kan øve selv- men blev også spurgt om han evt. kan finde en vikar- han ville undersøge det.  
 
12.2 vinterferie 
 
Cabaret. 9.3 14-17 Planlægningsudvalg: Karen & Finn  
 
26.marts påskeferie 
 
Korweekend er fastsat til19-21.4 Der skal nedsættes et udvalg først efter nytår. Det blev foreslået at 
spørge Hanne, men hun skal kun være en slags ” referenceperson” – da hun har været med mange 
gange, og derfor også er ved at være træt af det. Men vi har også en ”køreplan” for programmet fra 
tidligere. 
 
Der var en del diskussion om placering af koncerter, Vi endte med at blive enige om først at lægge 
koncerten i JHK i begyndelsen af juni – vi går efter den 4. juni 
 
Sæsonafslutning 8/9.6 hos Peer? 
 
3. Koncerter: Lotte er i gang – Martin foreslog at vi forsøger os ” i provinsen” da konkurrencen nok 
ikke er så stor der. Det blev også foreslået at kontakte ”gamle steder” fx Mårum kirke – hvor folk 
var glade for os. Vi bør have et formelt koncertudvalg 
 
4. Repertoire: hvor er vi?  Der blev spurgt efter en endelig liste, - der endnu ikke foreligger - men vi 
har et udkast. Martin mente at den nuværende skitse er godt nok - der er plads til ændringer.  
Forskellige konkrete forslag blev fremsat, og Vi aftalte at mailes/ tales ved. Det blev pointeret at det 
er vigtigt at alle bruger de samme noder – altså korets egne ”udgaver”. 
 
5. Nye sangere – af hankøn! Hvordan? Forskellige muligheder blev overvejet: 
Finns forslag: at møde op til andre korkoncerter med en hverveplakat.  



 Henrik har stillet et IT- teknisk forslag om at forbedre korets ”synlighed” i søgemaskinerne 
Martin mente at det mest effektive er den personlige kontakt til mulige kandidater i vores alles 
omgangskreds. Et forslag om at trykke en annonce om herrestemmemangel på bagsiden af 
koncertprogrammerne vandt almindelig tilslutning. Peer foreslog at ”fiske” herrer hos andre kor. 
Nota bene således at de synger begge steder - så vi ikke stjæler dem fra det andet kor. Det blev 
foreslået af bede Henrik konkretisere sit forslag. 
 
I den forbindelse talte vi også om nye korfotografier og anden PR. Dem vi fik taget tidligere på året 
var ikke gode nok. –Martin fortalte om Glostrup mandskor, der havde et videoklip fra en prøve på 
hjemmesiden.   En anden mulighed kunne være en slags Collage af billeder af korets liv – og 
enkelte medlemmer i stedet for et samlet billede. Henrik kunne måske tage billederne – evt. fra 
korweekenden,  
 
6:Koruniform: Lizann har nye dametørklæder parat. Herrer i sort og hvid skjorte.  
 
7. Eventuelt: Martin skal have barselsorlov marts - maj – officielt må han ikke arbejde.  Han 
foreslog derfor en konstruktion med officielt at lade timerne og indtægten gå til hans kone- da hun 
også er kordirigent. 
 
Afbuds- meddelelser er populært – men der er ikke overblik over om der er nogen der udebliver 
uden afbud.  
 
Peer sørger for drikkevarer til efter koncerten. Der var forespørgsel om der skal købes snaps til 
Juleafslutningen – men vi har noget fra tidligere. 
 
Nyt møde midt januar – er nu fastsat til 22.1 kl. 18. 30. Lotte stillede forslag om at holde 
bestyrelsesmøde en anden dag, privat og med spisning - dette forslag blev almindeligt accepteret.  
Det kunne eventuelt være det det sidste møde inden sommerferien. 


