
 

 

 
 

Københavns Kantatekor - Referat af bestyrelsesmødet d. 19. august 2010 
 
Til stede: Torben, Torkil, Claus, Sabine, Rasmus, Mie (ref.) 
 
 
Hjemmesider, facebook m.v. 
Rasmus og Mie opdaterer hjemmesider. Sabine, Rasmus og Mie administrerer 
facebooksiden. 
Nyhedsmail - Vi har fået tre nye tilmeldinger til vores nyhedsmail. Det planlægges at 
udsende en nyhedsmail første gang i forbindelse med Elias. Rasmus undersøger lidt 
om teknikken. 
 
Koncertforeningen 
Sabine og Claus sørger for oprettelse af konto. 
 
Korlejr d. 8.-10. oktober. 
Korlejreren foregår på Stængegården, Gilleleje. Der er kun 40 sengepladser, hvilket 
medfører at der ikke i første omgang kan loves pladser til korets familiemedlemmer. 
Evt. ledige pladser fordeles lige inden turen. Da vi har forholdsvis god tid til ind-
studering af Elias, vil øvrigt repertoire samt korpleje blive prioriteret.  
Der er betalt for efterfølgende rengøring af Stængegården. 
Opgavefordeling - Sabine sender orienterende mail ud, Torkil står for “grundføde“, 
festmiddagen lørdag aften samt underholdning udliciteres til korets medlemmer. 
 
Koncert i Tagensbo kirke. 
Program for festligheden foreligger snart. 
 
Elias og Juleoratoriet. 
Plakat - Rasmus laver layout og Torben leverer oplysninger/tekst. 1. Deadline er ultimo 
september og 2. Deadline lige inden trykning er primo oktober. Rasmus planlægger at 
lave layout for både Elias og Juleoratoriet samtidigt. 
Billetter - Torkil sender billet-pdffil til Rasmus, som laver layout. Billetterne skal gerne 
let kunne skelnes fra hinanden. Den billigste version er sort/hvidt tryk på evt. 
varierende farve grundpapir. Det planlægges at sælge billetter til Elias gennem 
Politiken Plus og billetter til Juleoratoriet gennem Lorry. Claus tilmelder koncerterne til 
Billetnet.  
Program - Rasmus laver layout, Torben og Sabine leverer tekster og korrekturlæsning. 
Øvrig PR - Sabine tilmelder Koncerterne på KultuNaut samt AOK. Det overvejes at 
sælge billigt eller give billetter til foreninger for at vække deres interesse. F.eks. er der 
tidligere givet overskydende billetter til Ældresagen. Udsendelse af pressemeddelelser 
overvejes, men da det ikke tidligere har givet bonus, kunne det være en ide at 
fokusere indsatsen på Kristeligt Dagblad, som måske kan lokkes til at lave en omtale.  
 
Nytårskoncerter. 
Plakat og billetter - Torkil laver selv plakat til St. Magleby. Billetter følger samme 
koncept som ovenfor beskrevet. 
 
Fondsansøgning. 
Ansøgninger til fonde skal snarest sendes ud. Torkil og Mie arrangerer overdragelses-
møde med Mie K., incl. procedure for Politiken Plus. Evt. nye/andre fonde at søge skal 
findes. Mie kigger efter legathåndbog evt. i netversion. 
 
 
 
Næste møde: Ikke fastlagt men aftales ved lejlighed. 

 


