
Bestyrelsesmøde d. 21. August 2007  
 
Til stede: Torben, Torkil, Rikke, Claus, Line, Flemming, Mie 
Fraværende: Martin 
 
Referent: Mie 
 
1. Hjemmeside 
Line har sendt forslag til hjemmeside rundt, og den er blevet godt modtaget, da 
den for eksempel er mere åben for bestyrelsen at redigere i. Torben vil gerne stå 
for at opdatere hjemmesiden med dato og aktuelle arrangementer. Den interne 
hjemmeside lader vi være som den er i første omgang til en sådan i det nye system 
er bedre. Line vil gerne stå for et lille kursus senere, så vi alle kan lære at redigere 
hjemmesiden.  
 
Designsiden diskuteres. I første omgang skal der være en ny hjemmeside, så den 
kan komme i sving til Dvorák. Derefter må vi gå nærmere ind i de enkelte 
elementer vedrørende design og indholdsside. Line melder ud, når hjemmesiden 
er klar med billeder og redigering, så vi kan få den anden hjemmeside op at stå. 
Line får billeder og forslag til hjemmeside fra forrige år fra Flemming. Flemming 
og Line arbejder desuden sammen om lydfilerne. 

 
 

2. Status på rejsen 
Status er, at rejsen i første omgang så ud til at komme til at koste 6000 per person 
med 2000 kr. fra korkassen, dvs 4000 pr. person for 5-dage. Det er derved dyrere 
end de forventede 3000 kr. pr. personer (efter korkassetilskud). Men ved 
ombookning af hotel er det målet at komme ned på en egenbetaling på 3500 kr.  
Korkassen kan ikke give flere penge i tilskud - korkassen skyder over 100.000 kr. 
i rejsen i forvejen. 
 
Rejseudvalgsmøde næste uge (den 29.8.), hvor mere bliver afklaret, og siden 
sender Line fakta og pep-mail ud til koret om Malta-turen. 

 
 

3. Status på markedsføring af Dvorák og billetsalg 
Lorry og Politiken Plus vil begge gerne være med, hvor billetterne fås til 25 % 
rabat. Rikke vil forsøge at udbyde et begrænset antal billetter mod en større 
eksklusivitet, hvorefter vi kan give dem flere billetter senere hen.  
 
Vi skal sælge koncerten på, at det er KKK, der opfører den, og at det er et yderst 
sjældent opført værk. Fanlisten er stadig begrænset. Med hensyn til opdatering af 
kulturkalendre færdiggør Rikke det de kommende dage.  
 
Teksten om værket, som skal ligge på sitet og desuden danne grundlag for 
pressemeddelelsen, sendes af Line til godkendelse af bestyrelsen. I begyndelsen af 
september tager Rikke og Line fat på pressearbejdet og ringer rundt til diverse 
aviser for at forsøge at få anmelderne til at komme til koncerten.  
 



Mie står for at dele flyers ud (og sælge billetter direkte) i før og efter Radiohusets 
torsdagskoncert. Prisen i domkirken er ved dør og eksternt salg 150,- og internt 
130,-. I Store Magleby er eksternprisen 100,- og internt er den 80,-.  
 
Line foreslår konkurrence blandt kormedlemmerne om at sælge flest billetter. Vi 
skal sælge langt over 600 billetter for at projektet løber rundt.  
 

 
4. Status på orlovsansøgninger 
Esben og Anna har taget orlov i den kommende sæson. Det koster ikke noget at 
tage på orlov, men formanden sender orlovstageren en mail, hvor der gives besked 
om, at man vil være savnet, og at man optager en plads. Rikke vurderer den 
enkelte situation sammen med Torben.  
 
Morten og Kristina er stoppet – de yngste i koret. 
 
 
5. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 13. november kl. 18 hos Claus 
 

 
6. Kommende projekter 
Torben overvejer at lægge Malta-prøverne fra kl. 19.  
 
Johannespassionen til foråret er solgt til 3 kirker til d. 9., 15., 16. marts 2008.  
Påsken falder tidligt, og vi har derfor lang prøvetid mellem påsken og 
sommerferien, og derfor foreslår Torben, at vi laver en koncert over Carmina 
Burana måske i Tivoli med kammerorkester. 
 
Festivalen Music Around 2008 skal vi være med til med et alternativt værk. 
Torben undersøger sagen. 
 
Januar 1989 startede KKK – ergo har KKK 25 års jubilæum januar 2009, om 1 ½ 
år. 
 
Jubilæumskoncert i Kildevældskirken er ikke blevet til noget af forskellige 
grunde. 

 
Juleoratoriet – vi synger de tre første dele plus noget mere.... 
 
Nytårskoncerten – Torben overvejer, at vi skal have bygget et podium til 
solisterne ude i St. Magleby Kirke 
 
 
7.   Diverse 
 
Martins bryllup 

• Jesu bleibet meine freude 
• Nun danket alle gott 

 



 
Snak om fremtidige korrejser – forslag fra Torkil om Krakow og muligheden for 
evt. at få kontakt til et kor/orkester dernede. Evt. fx Brahms Requiem.  
 
Forslag fra Torben om rejse til Sønderjylland - evt. påskekoncert sammen med 
andet kor derovrefra. 
 
Dvoraks Requiem: Sten Byriel har meldt fra – det bliver i stedet Jacob C. J. 
Zethner 


