Referat af bestyrelsesmøde i
Københavns Kantatekor
Tirsdag 17/1-2017 kl 17, IC Group, Adelgade 12D, 5. sal
Tilstede Steffen, Torben, Christina og Esben
Dagsorden:

Pkt. 1 Koncertstatus




Nytår kører på skinner. Billetsalget er nogenlunde. Forventeligt ca. 300350 pr koncert i Store Magleby (220 og 250 i Lyd og Billede).
Messias i Lejre. Lille kirke, fast pris 30.000, det bliver samme cut som
Store Magleby.
Matthæus-passionen: Tenoren er sprunget fra, Torben har forskellige
løsninger i støbeskeen (Leif og en anden svensker Martin Vanberg).
Plakatproduktionen er sat i bero indtil bemandingen er på plads.

Pkt. 2 Claus’ sygdom og konsekvenser deraf:
Anette følger med i billetsalget på Billetlugen. Skal snart overtages af en anden.
Login til Ida (Anette).
Palle vil gerne være midlertidig kasserer.
Der skal nok laves en ny fuldmagt til Palle. Foreningskonto.
Billetsælgere i dørene. (Frank og Peter, som de plejer).
Champagne og blomster. (Erik og kirken står for dette).
Vi kommer nok til at mangle frivillige kræfter i bestyrelsen i den nærmeste tid:
Anette er ude af bestyrelsen grundet sin rolle som leverandør af lønnede PRydelser, Claus højst sandsynligt også ude pga. sygdom, og Margit holder orlov
fra koret og formodentlig også fra bestyrelsen indtil sommer.
Palle kan måske godt overtales til at indgå i bestyrelsen indtil
generalforsamlingen.

Pkt. 3 Eventuelt







Næste møde? Slut februar. Tirsdag d. 28. februar eller torsdag d. 2.
marts.
Vi har en del udestående punkter fra det ikke afholdte møde d. 10-012017, som vi mangler at få ordnet.
Domkirken eller Helligåndskirken til Brahms? Helligåndskirken er allerede
booket.
Websiden (Wordpress) ser fin ud, men der skal læses korrektur på mange
af profilerne.
Margits legatsøgning skal Steffen spørge ind til. Det haster lidt at få
finansieringen af Matthæus-Passionen på plads.
Deadline for indvendinger til referatet er 72 timer efter udsendelse, så
Esben ved hvornår han skal offentliggøre referatet.

