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Konstituerende bestyrelsesmøde i Musica Viva den 27.10.2021 

Til stede: 

Signe, Zakarias, Kirsten, Anders og Anne 

Afbud:  

Preben 

Referent: 

Anne  

Dagsorden: 

1. Meddelelser:  

Signe og Zakarias er blevet spurgt om procedurer i forhold til kor og Corona. Vi blev enige om at 

sørge for effektiv gennemtræk i pausen, og ellers følger vi det, Kor72 anviser:  

”….Det er fortsat yderst vigtigt at have en god håndhygiejne og rengøre kontaktpunkter, holde en vis 

afstand og undgå fælles berøringspunkter så vidt muligt. ……”Vær stadig opmærksomme på de 

lokale forhold, hvor stigning i smittetallene kan betyde stramninger i forhold til de generelle 

retningslinjer.” (https://www.kor72.dk/medlemskor/2-uncategorised/142-civid19-kopi) 

 

 

2. Konstituering af bestyrelsen:  

Signe er repræsentant for koret, varetager kontakten til koret, indkalder til møder og har det 

generelle overblik. 

Kirsten samarbejder med Jesu Hjerte Kirke. 

Preben er kasserer. 

Anders arbejder med PR og er nodeansvarlig sammen med Zakarias. Anders har adgang til 

Facebook, og Zakarias er her medadministrator. 

Anne skriver referater og korkalender. 

Zakarias har den musikalske ledelse og er i repertoireudvalget foruden ovennævnte opgaver. 

 

3. Nodesystem og lyd-filer: Nyt system:   

Zakarias kopierer noder til koret efter aftale med repertoireudvalget. Anders giver noderne 

nummer, arkiverer dem i en fysisk mappe og indskriver nodens navn inklusive navn på komponisten 

i et Excel-ark, der er tilgængeligt på korets Google-drev. 

På samme Google-drev er Vincas Spotify-liste-link netop tilføjet: ”Musica Viva Playliste 21/22”, hvor 

det er muligt at lytte til professionelle indspilninger af de sange, vi synger. 

  

Da koret ikke længere har adgang til lyd-filer ej heller har et nyt lyd-system, tilbyder Zakarias, at vi 

under korprøverne er velkomne til at optage de enkelte stemmegrupper, eller optage når Zakarias 

synger den enkelte stemme, og dele optagelsen med egen stemmegruppe. 

 

I øvrigt påtænker bestyrelsen at søge om tilskud til et besøg i foråret af en hørelærepædagog med 

et kursus i hørelære og nodelæsning, og Zakarias vil indlægge småøvelser på ”Lang-Øve-Søndag” 

den 21/11/21. Vær opmærksom på, at denne ”Lang-Øve-Søndag” fra kl. 13-17 er flyttet til 

Adventistkirken på Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg. 
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4. Samarbejde med JHK:  

Signe, Kirsten, Zakarias og Anders forventer at tale med JHK’s organist søndag den 31/10/21 efter 

messen kl. 11. Hvis organisten ikke kan spille til koncerten den 07/12/21, træder Zakarias til. 

 

5. Planlægning af aktiviteter: 

I dette efterår skal vi planlægge følgende: 

Lang-Øve-Søndag den 21/11/21 

Koncerten den 07/12/21 

Julefesten den 14/12/21 

Bestyrelsen vil holde møde desangående, når vi nærmer os datoerne for de enkelte aktiviteter. 

 

6. Eventuelt: 

Signe synes, at vi skal skrive et velkomstbrev til nye medlemmer af koret. Et sådan brev kan uddeles 

fysisk til kordeltageren. Signe har et oplæg, vi kan arbejde videre med. 

Zakarias mener, at vi skal tilbyde en åben koraften igen til januar. Denne gang skal fokus rettes mod 

mandestemmerne. 

Kirsten forespørger om muligheden for, at vi til foråret kan synge på Frelsens Hærs plejehjem 

”Aftensol”. Bestyrelsen mener, at det absolut er en mulighed. 

Anders gør opmærksom på, at der snarest skal annonceres for julekoncerten – ikke for tidligt – ikke 

for sent. 

 

Hvad er korets ambitionsniveau? Bestyrelsen spørger koret på Lang-Øve-Søndag. 

Til julefesten er muntre indslag velkomne. 

Et eventuelt samarbejde med fløjtegruppen, vi tidligere har haft koncert sammen med, vil vi have in 

mente. Samtidig er vi åbne over for andre steder at afholde koncert. 

Alle referater ligger på Musica Vivas hjemmeside under fanen: ”Medlemssiden”, men fremover 

sendes referater ud til koret pr. mail. 

 


