
Københavns Kantatekor
Referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2014

Tilstede: 
Torben H.S. Svendsen 
Torkil Steinaa
Claus Vesterheden
Anne Marie Bitsch
Anne Marie Lawætz
Esben Rune Hansen
Lene Klemgaard

Lokation:
Familien Vesterhedens residens på Vangedevej

Referant:
Lene Klemgaard

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Gennemgang og fordeling af opgaver i bestyrelsen
3. Det kommende års aktiviteter: Koncerter, workshops, rejse
4. Opfølgning på program (og PR) til Tivoli-koncerten
5. PR-udvalg fremover......med eller uden Sybille m.fl.?
6. Plakat til kommende koncert (Håber Per sender noget inden mødet)
7. Økonomi
8. Hjemmeside
9. Medlemsviden – Orlov (hvor tit og hvor lang tid?)
10. Fremtidig 3-delt struktur (hvordan skal den søsættes og formidles til koret?)
11. Evt.
12. Næste møde

Ad. 1.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Anne Marie Bitsch
Næstformand: Anne Marie Lawætz
Kasserer: Claus Vesterheden
Webmaster: Esben Rune Hansen

Ad. 2.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer fortsætter med at varetage allerede fastsatte praktiske opgaver. 
Lene overtager opgaven med koncert-blomster efter afgået bestyrelsesformand Anni Rander og 
overtager desuden opgaven med udarbejdelse af referat, som tidligere er varetaget af Esben. Lene 



har desuden lavet aftale med Anne Marie L. om at hjælpe med afhentning af kasser med 
programmer, plakater mm. hos trykkeriet. Kantatekoret anvender pt trykkeriet på hjørnet af 
Amagerbrogade og Englandsvej.

Ad. 3.
Tivoli-koncerten
Der er forslag om en 3. Proms-koncert i Frimurerlogen på Blegdamsvej, søndag den 28.9 kl. 14. 
Bestyrelsen besluttede, at Kantatekoret gerne deltager mod et honorar på kr. 15.000.

Dvorak
3 ud af 4 solister er på plads.

Juleoratoriet
Alle solister er på plads.

Nytårskoncerter
Intet endnu fastsat.

H-mol messe
Kantatekoret vil rette henvendelse til Helligåndskirken, hvorvidt værket kan opføres der.

Ad. 4.
Torben har rettet henvendelse til Bjørn Hyrup, arrangør af koncerten og dirigent for Tivolis 
Promenadeorkester, hvorvidt Kantatekoret har mulighed for at gøre PR for årets kommende 
koncerter i forbindelse med koncerten i Tivoli. Tivoli har endnu ikke svaret. (Bjørn er nu rykket for 
svar og han lovede at gå videre med spørgsmålet til ledelsen i Tivoli.)

Ad. 5.
Bestyrelsen er af den overbevisning at PR-udvalget er arbejdsdygtigt.

Ad. 6.
Anne Marie B. har kontakten til Per, som er Art Director og som designer korets plakater og 
billetter. Anne Marie har endnu ikke modtaget udkast til næste design.
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det er muligt at billetter til kommende koncerter kan være færdige 
og foreligge til salg tidligere i forløbet; dette især med henblik på julekoncerter 2014 og 
nytårskoncerter 2015. Anne Marie B. sørger for dette, idet design fra tidligere års billetter kan 
genbruges.

Ad. 7.
Bestyrelsen vedtog at honorar for repetitør til øveaftener hæves fra kr 375 pr. aften til kr. 500 pr. 
aften.

Ad. 8.
Esben anmodede Torben om, at oplysninger og rettelser til hjemmesiden, som gives mundtligt til 
korprøve også gives til ham skriftligt på mail.



Ad. 9.
Bestyrelsen besluttede at ansøgning om orlov fremover skal stiles til formanden for koret. 

Ad. 10.
Torben vil efter sommerferien undersøge, hvorvidt det er muligt at søsætte visionen om en 3-delt 
kor-struktur og sammensætte et stemme-mæssigt afbalanceret ”kerne-kor”. 

Ad. 11
-

Ad. 12
Der planlægges et møde med PR-udvalget i begyndelsen af næste sæson. Det tilstræbes af mødet 
afholdes lige før sæsonstart.
Sæsonstart: 20. august 2014 kl. 19.30 (sædvanlige øvelokale i Kildevældskirken)


