
Møde i Kantatekorets bestyrelse, 19. juni 2006 
 

• Valg af referent – fast eller på skift 
o MR til dette møde, referat går på skift mellem bestyrelsens medlemmer. 

 
• Godkendelse (udfærdigelse) af dagsorden 

o Godkendt med tilføjelse af et par underpunkter. 
 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 
o Forefindes ikke! Situationen vil ikke gentage sig!  

 
• Siden sidst og meddelelser. 

o Hallandsturen gik godt, koret gjorde det fint – fremragende a capella niveau til især 
den sidste koncert. Opbakningen var til gengæld ikke god, kun lidt over 20 sangere. 
2 afbud i sidste minut. Vil vi tage på sådan en sæson-afslutnings tur igen? Forskellig 
situation alt efter om vi har en ”stor” tur samme forår. Det er vigtigt rent socialt at 
have ture. De ”små” ture kan være lige så gode rent socialt som de større. 
Weekendture kan godt stå som alternativ til længere ture, hvis en sådan ikke helt kan 
lade sig gøre. Meget af de praktiske opgaver omkring turene skal væk fra dirigenten. 
Vigtigt at vi tidligt melder ud med datoer for ture. 

 
• Økonomi 

o 19-20.000 i kassebeholdning (med en del bonus!). Hallandsturen blev muligvis lidt 
dyrere end forventet, men endelig status kendes endnu ikke.  

 
• Bestyrelsens kontingent. 

o Der er underskud på aftenskoledriften. Bestyrelsesmedlemmerne har haft 
kontingentfrihed. Det er bestyrelsen selv, der kan tildele kontingentfrihed. Det 
fastholdes at bestyrelsen er kontingentfritaget.  

 
• Minikoncert 2. juli? – Flemming 

o THSS har ingen problemer med arrangementet hvis der kan samles en flok. FK 
sender mail til koret og hører om der kan samles sangere.  

 
• Sangere til højtider i Store Magleby  

o TS får frie hænder til at ”gå på rov” blandt korets medlemmer. Det ville være meget 
gavnligt for korets omdømme i Store Magleby at deltage til disse lejligheder. Vi 
begynder Juledag. Bestyrelsen sender mail til korets medlemmer. 

 
• Verdi – Herunder assistenter.  

o THSS har sendt mail til kor til videresendelse til mulige assistenter. Billetterne må 
gerne ligge der til 1. øveaften. Billetterne koster 100 i St. Magleby. 160 i 
Domkirken. Bonus 10 kr. i Store Magleby, 20 kr, i Domkirken. Billetter i 
kommission også til assistenter. Plakater skal helst være klar 6 uger før. Der 
udfærdiges A6 flyers, som kan uddeles f.eks. efter torsdagskoncerterne. TS ordner 
Ascolta. Rikke undersøger om der er mulighed for at blive nævnt gennem Ung 
Opera. Opfordre korets medlemmer til at de skal publicere igennem 



personaleforeninger, intranet etc. Sende mail til Amadeus (P2). Evt. få den som 
Politiken Plus koncert el. Berlingske el. Lorry.  

 
• Korlejr – Stængegården er booket. 

17-19. november. Skal vi lave noget anderledes? Sangpædagog, Alexanderteknik el. 
lign. Nytårskoncert og forårsprogram. 

 
• Jul? 

o 2 Messias-koncerter i december, Bagsværd og Store Magleby. Lørdag d. 16. og 
søndag d. 17 ville være at foretrække. Vi prøver at se om vi kan få en ekstra. 

 
• Nye medlemmer – særligt område med ”ansvarlig” fra bestyrelsen? 

o Mie er koordinator for indsats for hvervning af nye medlemmer. Tages op på næste 
møde med henblik på at hverve nogle af assistenterne fra Verdi. 

 
• PR og hjemmeside – herunder redaktør af nyhedsbrev. 

o Internt nyhedsbrev er ikke nødvendigt. Informationerne findes på hjemmesiden. 
Eksternt nyhedsbrev er en god ide.  

 
• Eventuelt. 

o Referentens computer gik ned og han håber nogle af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe hans vigende hukommelse. 


