Konstituerende bestyrelsesmøde
- onsdag den 9. maj 2007 i Kildevældskirken
Til stede: Martin Dambmann, Rikke Kjærem Nielsen, Claus Vesterheden, Mie Kærslund, Line
Pedersen (Under punkt 4 desuden Jan Green Toft)
Ikke til stede: Flemming Krabbe, Torben H. S. Svendsen, Torkil Steinaa (som dog deltog under
punkt 4)
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent
Konstituering af bestyrelse
Evaluering af generalforsamling
Malta-rejse
Eventuelt

Ad 1. Valg af referent
Line Pedersen blev valgt til referent
Ad 2. Konstituering af bestyrelse
Rikke Kjærem Nielsen blev valgt til ny formand
Claus Vesterheden blev genvalgt som kasserer
Valg af ansvarlige før øvrige poster/ansvarsområder bliver punkt på førstkommende
bestyrelsesmøde
Ad 3. Evaluering af generalforsamling
Kort debat om generalforsamlingen. Enighed om, at der havde været afsat lidt for kort tid. Debat
om hvad formålet er med generalforsamlingen. Enighed om, at der til næste års generalforsamling
skal afsættes mere tid.
Ad 4. Malta-rejse
Fremlæggelse af diverse overvejelser vedr. økonomiske risici i forbindelse med primært flybooking
af Maltarejsen. Jan Green Toft, Claus Vesterheden og Line Pedersen orienterede bestyrelsen om de
økonomiske overslag og fik desuden opbakning til at forsøge at lave en fællesbookning hen over et
døgn, som giver mulighed for at styre priserne, så hver enkelt flybillet ikke overstiger 3500,-.
Anslåede udgifter
•
•
•
•

flybillet pr. næse ekskl. bidrag fra korkassen: 3500,hotel pr. næse for 5 overnatninger inkl. morgenmad: ca. 1500,hertil skal lægges egenudgifter til frokost og aftensmad
endelig bliver der en række fællesudgifter til bl.a. eventuelle ture/busture mv., som skal
lægges oven i den enkeltes samlede udgifter.

Jan Green Toft, Rikke Kjærem og Palle Detlefsen vil søndag den 13.5. sætte sig sammen og
foretage bookningen af flyrejserne – og viser det sig, at priserne i gennemsnit overstiger de 3500,har de mandat til at aflyse bookningerne og dermed også Malta-turen.
Ad 5. Eventuelt
Line Pedersen orienterede om billeddeling via www.23hq.dk/Kantatekoret
•
•

Der blev talt om at etablere diverse vidensdelende lister over opgaver og ansvar i forbindelse
med arrangementer, koncerter og pressearbejde. Listerne skal ligge på korets hjemmeside
bestyrelsen@kantatekoret.dk skal opdateres snarest

Nyt møde – Rikke Kjærem Nielsen indkalder til næste bestyrelsesmøde, som planlægges at ligge i
ugen efter Nakskovkoncerten.

Referent: Line Pedersen

