
 

 

 
 

 
 
 

 

Københavns Kantatekor - Referat af bestyrelsesmødet d. 14. juni 2012 
 
Til stede hos Torben: Torkil, Esben, Claus , Jan og Mie (ref.) 
Ikke til stede: Katja 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referent 
3. Orientering om opgaver 
4. Konstituering – herunder uddeling af opgaver 
5. Kommende koncerter: Mozart, JO, nytår, JP, korrejse 
6. Korlejr 
7. PR 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2.Referent 
Mie – det blev besluttet, at vi fremover skiftes til at tage referat. 
 
3. Orientering om opgaver 
Øl mv. – Peter R. 
Podier (koordinering) – Pia S. 
Kaffekage og protokol – Eva C. 
PR – ad hoc ved Anna , Christiane og Lasse 
Facebook – PR gruppen 
Websitekalendere – Esben (aok, kultunaut, visitcopenhagen, politiken i byen, dinby, klassisk.org, 
optakt.com, ascolta) efterårs- og julekoncerter uploades. 
Billetnet+reklame – Claus 
Plakat til kommende koncert – Mie kontakter Per, færdig plakat primo august. 
Nyhedsbrev – evt. PR gruppe 
Programmer – Jan og evt. sekretær 
Ind- og udmarch ved koncerter – Jan 
 
4. Konstituering 
Jan - formand 
Claus – kasserer 
Esben – PR og websitekalendere 
Mie – Fondssøgning og hjemmeside 
Torben og Torkil – Planlægning af koncerter 
Forslag – en person fra koret ønskes som sekretær for bestyrelsen. Jan kontakter et emne. 
 
NB: Jan inviteres til Dropbox af Esben 
 
5. Kommende projekter 
Mozarts Requiem – evt. i kombination med obokoncert. Solister ligger fast inden sommerferien. 
JO. – kantate 1,2,4+div. + slutchoral 
Nytårskoncerter – 17, 19, 20. januar 
Johannespassionen – St. Magleby, evt. Holmens og Lindevang. 
 

6. Korlejr. 
Det har ikke været muligt at få Stængegården. Jan undersøger om der er muligheder i Sverige 



 

 

 
7. PR 
Ang. PR. Vi skal stadig forsøge at få solgt flere billetter. Flere personaleforeninger og lign. 
Kontaktes. Der skal fortsat deles flyers ud og sættes plakater op hensigtsmæssige steder. 
 
 
 
Næste møde: 15. aug.  
 
Referat slut d. 19. juni /mie 


