
Referat Bestyrelsesmøde 
Københavns Kantatekor 27/6-2017
Deltagere: Torben, Esben, Palle, Claus og Steffen

Referent: Steffen

Karen Damgaard havde meldt afbud og trukket sit kandidatur tilbage.

1. Opfølgning på generalforsamling

Vi skal nok sætte lidt mere tid af til næste års GF.

Vi sagde velkommen til Palle.

Desværre måtte vi også konstatere at Karen alligevel ikke kunne overkomme at være en del af bestyrelsen.

2.  - Hvad vil vi gerne med PR?

Anette har nogle nye initiativer som hun vil præsentere for os.

Vi vil holde et før-kor-møde med hende i slutningen af august for at afstemme forventninger.

Vi er af GF blevet forpligtet til at undersøge muligheden for at opgaverne kan komme tilbage på frivillige 

hænder, så det vil vi naturligvis gøre.

Anette koster, alt afhængig af hvor meget vi beder hende lave, ca. 10.000 kr om året (eks. moms)

3. Planlægning af året der kommer
Konstituering:

Formand: Steffen

Fondsøgning: Steffen

Webmaster: Esben

Kassemester: Claus med hjælp fra Palle. Året efter er tanken, at de bytter rollerne (Claus' forslag)

Palle og Claus er enige om at tage det et år ad gangen....

Blomster: Christina eller andre



Aflevere plakater: Christina eller andre

Podie og lys: Garry

Sommeropbevaring af podier: Katrine indtil nu, men hun skal flytte, så det går ikke længere – Ny 

sommeropbevaring efterlyses)

Årets projekter

Brahms:

Forløbet bliver lidt anderledes end normalt idet det først indledes i september.

Jan Søndergaard (baryton), sopran Signe Sneh Schreiber

Vi kører den via Politiken plus. Billetpriser 190 og 120,-? Skal drøftes med Erik.

Økonomi omkring koncerter i Store Magleby kirke: Store Magleby kirke betaler os et beløb for at komme og 

holde koncerten. Denne aftale har været fast i mindst 10 år og den fortsætter med Erik som organist. 

Derudover beholder vi indtægterne fra billetsalget som vi selv står for.

Der fabrikeres dobbeltflyers til Brahms og Juleoratoriet.

Juleoratoriet: Ny pris. 190/150,-

Nytår: Solister Susanne Elmark sopran og David Danholt, tenor

Johannes-passion: 

To almindelige koncerter i hhv. Store Magleby kirke og Holmens. Derudover en ’gratis koncert’ i 

Kapernaumskirken (kirken betaler omkostninger til koret, men tager ikke entré). Peter Lange er organist i 

Kapernaumskirken.

Priser: 190/150,-

4. Evt.
Der er syv der skal til fornyet optagelsesprøve, så bestyrelsen skal på lidt overarbejde. 

Der er indtil videre to kandidater der skal til optagelsesprøve: Lone og Signe.

Flere forventes at følge.

Korweekend. Der planlægges en ’korweekend’ i juni – som udgangspunkt på Lolland. Afgang lørdag morgen 

– to koncerter og vi er hjemme igen søndag aften. Helene Ellemann er primus motor i projektet.
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