Referat bestyrelsesmøde
Dato
Tid
Sted
Deltagere
Bemærkninger

12/1 2016
18.00
Hos Margit i Sorgenfri, Lavendelhaven 86, 1. th., 2830 Virum
Bestyrelsen –Afbud fra Anne Marie

Dagsorden
1.
2.

3.

Valg af referent
Margit er referent
Praktisk status på kommende projekter: (alle)
a. Marts 2016: Haydn Skabelsen – Status
i. Tenor Michael Kristensen, bas Jens Søndergaard
ii. Inger Dam-Jensen er sopran
Der udestår pressemeddelelse til projektet
Prisstruktur: 150 kr / 190 kr, udspil til PolPlus (AH: Udspil sendt til
Niki Robson, afventer svar)
Intern pris 150 kr
Billetlugen: 190 kr
St Magleby: 100 kr
b. Forår 2016: Evt nyt projekt (Nyskrevet, cross over, app, demo – Status?)
Afventer
c. Efterår 2016: Verdi – Samarbejde med norsk kor droppet – status på evt
opførelse i Malmö eller Lund?
Domkirken og St Magleby er tilstrækkeligt. Der er rigeligt med assistenter.
Prisstruktur som ’Skabelsen’, afhængig af solister
d. Jul 2016: Messias. Opføres ikke i strøgkirkerne
17/12 Lindevang kirke?
18/12 St Magleby
14 eller 15/12 Bagsværd Kirke?
Ingen solister endnu
e. Evt andre nye projekter og status på solister Evt andre nye projekter
i. 2017:
1. Dvorak - Stabat Mater (sidst i 2012)
2. Mendelssohn – Paulus
3. Bach
ii. 2018:
1. Nytårskct
2. Matthæuspassionen
3. Brahms
4. Juleoratoret
PR/Marketing status på kommende projekter: (Anette)
a. Opdateret PR plan fra Anna og Anette deles med bestyrelsen før mødet
og vi kan diskutere planen. (A&A laver denne torsdag 7/1-16 – Anette
sender opdatering ud mandag aften)
i. Ad halvårsflyer: Ingen effekt på Billetlugen. Fornemmer ingen
effekt hvis du uddeler.
ii. Uddeling af flyers: Vi skal uddele til specifikke projekter. (Ikke
halvårsflyer). Vi skal få en i koret til at lave koncertliste og
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engagere koret i at uddele flyers – eller honorere unge
studerende til at uddele. )
iii. Ascolta: med Verdi, Messias og nytårskoncerter vedtaget (Anette
undersøge timing
iv. Begge anmeldere skal inviteres til vores 2016 projekter (Anette
tager sig af dette)
Haydn Skabelsen – Designpakke er færdig
Halvårsflyer? (forslag vil fremgå af PR-plan) I Ascolta
Pol Plus – Skal vi fortsætte hvis Pol Plus vil? JA
Anette rykke designskabeloner frem i processen på Verdi og Messias
Ad Nyhedsbreve:
i. Der skal være to udgaver: 1 en til 1½ måned før og 14 dage før
før. (OK) Anette lægge dette i PR-planen.

Legater – status (Margit og Torkil)
a. Nye fonde – nye muligheder
b. 5-6 fonde søges jævnligt
Søger fonde til Lübeck-rejsen – bestyrelsen adviserer at vi ikke søger (for vi får ikke
noget ud af det)
Rejseudvalget
a. Status på Lübeck-rejse (Rejseudvalget har sendt kort opdatering:
i. Anni har sendt pr mail. Se vedhæftede doc for nuværende info
b. Diskussion om nyt oplæg til rejse til Karibien i 2017. (Se vedhæftede
dokument med oplysninger)
i. Torkil vil undersøge charterpriser til Karibien
ii. Margit undersøger hvad feedback var sidst vi var ude at rejse
mht tid og penge
iii. 2 nej (Claus og Esben)
iv. 3 ja (Anette, Torben, og Torkil)
v. Margit afventer Survey Monkey
vi. Hvis ja: så skal vi rykke ASAP
vii. Og der skal og kan søges midler til sådan en rejse
viii. Claus: Der er ikke 1000 kroner per sanger til en evt Karibiensrejse
Torben laver en Doodle
(Rejsen endte med ikke at blive til noget)
Evaluering af Sangundervisningsforløb (alle)
a. Hvad fik vi ud af det?
Ideen opstod fra altgruppen, at der manglede egalitet.
b. Hvad skal der følges op på?
Der vil blive fulgt op på fokusområder i de enkelte stemmegrupper ila
foråret
c. Hvad vil vi gerne forandre ift. KKK?
d. Hvad skal vi som bestyrelsen kommunikere til koret omkring forløbet?
Der skal kommunikeres fra bestyrelsen til koret, hvad det videre forløb
skal være.
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Gennemgang og overblik over 2016 projekter samt vurdering af økonomien
(sådan i runde tal). (Margit har sat punktet på dagsordenen)
Der er lavet et budgetark for året.
Formandsstatus (Anette har sat punktet på dagsordenen)
a. Kører det som det skal?
b. Er der noget jeg skal gøre mere af/mindre af?
Der var enighed om, at Anette gør det supergodt
Anette takkede for tilliden
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Overblik over kommende optagelsesprøver
Der er et par optagelsesprøver undervejs.
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