Københavns Kantatekor - Referat af bestyrelsesmødet d. 17. april 2012
Til stede hos Mie (ref.): Esben, Sabine, Torben, Torkil og Claus

Nytårskoncerter
Koret nærmer sig et jubilæum med koncerterne, da det var 9’ende gang vi sang i år, og
koncerterne er ikke blevet mindre populære af den grund. Problematik med at koncerten i
Stengård Kirke er gratis, og at der betales i St. Magleby Kirke blev diskuteret. T og T har forsøgt at
opfordre Stengård til at tage entre, men det er et princip for kirken, at koncerterne er gratis.
Dvorak koncerter
Økonomien for koncerterne blev OK. Det har været en succes med virksomheds-billetter og det
kan derfor overvejes om konceptet bør udvides til flere virksomheder eller foreninger i fremtiden.
Bestyrlesen
Sabine har planer om at drage tilbage til Tyskland og fortsætter derfor ikke i bestyrelsen og i koret.
Vi skal derfor finde os en ny formand og nye medlemmer til bestyrelsen ved kommende GF.
Esben beder om at få opgaver, da han ikke synes han kan gøre så meget gavn for Claus. Der
bliver foreslået at Esben fremover deltager i PR arbejdet.
Økonomi
Claus har inden mødet udsendt opdateret økonomi for koncertforeningen og aftenskolen. Korets
økonomi ser fornuftig ud for tiden, også medregnet vores tur til Luxembourg.
Korweekend/-workshop
Det har ikke været muligt at finde en koloni gennem de gængse kanaler. Domkirken kontaktes
ang. Stængegården (Torben)
GF d. 25. maj
Sabine har kontaktet Kirsten A. som indvilliger i at være dirigent på GF. Sabine kontakter folk m.
diverse tjanser for at høre om de vil fortsætte eller ha’ en afløser.
Fremtidig PR
Torben foreslår der efter GF arrangeres et møde med den ny bestyrelse og PR-udvalget, for at
planlægge den kommende PR. Her kan også diskuteres Lasses opgave, som han har sendt
bestyrelsen, hvor han har brugt koret som case.
Kommende koncerter
Pinsesang i St. Magleby og efterfølgende Pinsefrokost.
1.prøve med Verdis Requiem afpasses DK fodboldkamp mod Portugal.
Sommerkoncert i Kildevældskirken d. 6. juni. For at få mere publikum sendes nyhedsbrev ud
forinden.
Juleoratoriet, december – Holmens K. fred. d. 21., Bagsværd onsd. d. 19 og St. Magleby sønd. d.
16.
Referat slut d. 6. maj /mie

