Bestyrelsesmøde den 15. oktober 2008
Til stede: Torben, Claus, Karen, Susanne, Line, Mie
Fraværende: Torkil
Referent: Karen
Dagsorden
• Gennemgang af projekt Brahms
• CD-fra Brahms
• Gennemgang af næste projekt (Juleoratoriet) og uddelegering af opgaver
• Nytårskoncerter og Paulus
• Økonomiorientering og evt. ny forretningstruktur / vedtægter
• Billetsalg og salgskanaler
• Nyhedsbrev, rabatter
• Korweekend
• Nye kormedlemmer
• Status på korrejseplaner
• Evt.

Gennemgang af projekt Brahms
Line gennemgik Brahmsprojektet, og der var overordnet stor tilfredshed med forløbet og
bestyrelsens indsats. Også samarbejde, samsang, modtagelse og tilbagemelding af og fra
det svenske kor blev fremhævet som værdifuldt, koordineret og godt. På visse områder er der
dog mulighed for at opnå bedre resultater:
• Billetsalget var for lavt - der skal findes nye måder at øge billetsalget
• Opsætningen af plakater skal koordineres bedre
• Det overvejes at genoptage uddelingen af flyers ved Radiohusets Koncertsal
• Trykningen af programmer skal gøres mere professionel
• Der skal være en bedre og mere smidig proces i forbindelse med korrekturlæsning af
pressemeddelelser o.lign.
• Udarbejdelsen af pressemateriale m.v. skal måske påbegyndes lidt senere, så man
kommer tættere på koncerten
• Annoncering i dagblade med videre overvejes.
Bestyrelsen havde under dette punkt en drøftelse af, at det ikke er alle koncerter, der skal
sælges på samme måde. Nogen koncerter ”sælger sig selv”, mens der til andre vil være mere
behov for en målrettet markedsføringsindsats.
Der kan dog være en pointe i også at reklamere for at give rabatter m.v. på de populære
koncerter, da dette vil kunne udbrede kendskabet til koret generelt.
Torben supplerede med, at han også have været godt tilfreds med Brahms-forløbet.

CD fra Brahms
Der er pt. ikke noget nyt om CD’en fra Brahms. Beslutninger om oplag m.v. træffes på et
senere tidspunkt, når kvaliteten kendes.
Mht. til Cd’er fra Dvorak-projekterne laves en optælling af restlageret (Karen), og det
besluttes herefter om de skal anvendes til markedsføring eller evt. forsøges solgt.

Gennemgang af næste projekt (Juleoratoriet) og uddelegering af
opgaver
Solister samt en del af musikerne er på plads.
Markedsføring:
Mie tager kontakt til Lorry, Politiken Plus, FDB m.v. for at høre, om der er mulighed for at
sælge billetter gennem disse kanaler. Selvom Juleoratoriet normalt vil være en af de

koncerter, der sælger sig selv, var der enighed om, at det kan være en ide komme ud
gennem nogle andre kanaler med dette projekt for at vise en bred kreds af potentielle tilhører
hvad koret kan.
Der skal satses mere på foromtale af koncerterne end på effekten af pressemeddelelserne.
Det kan evt. overvejes til et senere projekt at prøve at ”præfabrikere” artikler til lokalaviser.
Det blev besluttet at der ikke uddeles flyers ved Radiohusets koncertsal i forbindelse med
Juleoratoriet.
Tryk af program og billetter:
Torben tjekker med Tine.
Billetsælgere:
Claus er ansvarlig for dette.
Program:
Susanne sørger for at skaffe tekster m.v. til programmet.
Plakatopsætning:
Karen sørger for en mere koordineret ophængning af plakater, således at alle relevante
steder og bydele søges dækket.
Mie sørger for at der kommer plakater til bibliotekscentralen.

Nytårskoncerter og Paulus
Torben er ved at have solister på plads til nytårskoncerterne. Ellers var der ingen yderligere
beslutninger i forbindelse med de kommende projekter. Dette tages på et kommende
bestyrelsesmøde.

Økonomiorientering m.v.
Bestyrelsen drøftede korets økonomi og behovet for en evt. ny koncert- og
forretningsstruktur.
Dette kan drøftes igen på et kommende bestyrelsesmøde.

Billetsalg og salgskanaler
Emnet var blevet drøftet under de tidligere punkter, men der var enighed om at det kan være
en ide at opstille nogle succeskriterier for de forskellige salgskanaler.
Nye salgskanaler bør overvejes - fx personaleforeninger i større virksomheder m.v.
I forbindelse med Paulus gives tilbud på billetter til modtagere af Nyhedsbrevet.
Hvis der laves artikler til brug i lokalaviser kan dette evt. kombineres med lodtrækning om
billetter.

Korweekend
Torkil står som altid for planlægning + indkøb.
Torben laver en ”festsangbog”.
Kørsel til Nørrevang koordineres på korprøven inden weekenden.
Der vil blandt andet blive arbejdet med mindre grupper / kvartetter.

Nye kormedlemmer
Hjemmesiden skal opdateres med henblik på, at nye kormedlemmer skal kunne finde de
fornødne oplysninger om mødetidspunkt, mødepligt m.v. Formanden nævnes desuden disse
ting ved optagelsesprøverne.
Desuden skal siden opdateres, så vi ikke længere søger medlemmer til nogen grupper, men
blot viser en vis åbenhed for gode sangere.

Korrejse

Rejseudvalget har holdt deres første møde og desuden været i kontakt med Mucica Mundikomiteen for Garda-søarrangementet. Desuden har Christiane meldt sig som
ressourceperson i forbindelse med kendskab til området samt lokale kontakter, da hendes
forældre bor dernede.

Eventuelt
Møde- og starttid
Det skal indskærpes at korprøven starter kl. 19.30. Bestyrelsen bad Torben om at starte med
opvarmningen præcis.
Mødedisciplinen blev desuden diskuteret, og Eva vil blive bedt om en samlet oversigt over
fraværet.
Kaffetjansen
Formanden fritages for kaffetjans på grund at det meget store arbejde der lægges på andre
områder.
Der arbejdes på at holde julefrokost søndag den 21/12 i St. Magleby efter koncerten.
Der afholdes en arbejdsdag den 9. november kl. 14.00 hos Line, hvor der arbejdes med pr,
markedsføring m.v. i forbindelse med Juleoratoriet. Deltagere er i første omgang Line, Karen,
Mie og Susanne.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den13/1-09 hos Claus.

