
Referat af bestyrelsesmøde i Københavns 
Kantatekor  
Torsdag 8/9-2016 kl 19, Vangedevej 207A 
Tilstede: Steffen, Torben, Anette, Christina, Esben og Claus 

Afbud fra Margit 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Tilbagemeldinger 
Anette vil gerne have at folk kommer med en tilbagemelding når der sendes referater ud til bestyrelsen. 

Har man ikke noget at tilføje, skriver man bare det. 

 

Pkt. 2 Koncertstatus 
Verdi:  

Der er solgt 220 til koncerten i Domkirken (heraf 74 til IDA). Ser fint ud! 

Christina leverer plakater til Domkirken, så der kan blive reklameret lidt on site. 

Steffen skal bede koret om at sætte plakater op andre steder, men ikke for tidligt! 

Christina laver en liste over relevante koncerter hvor vi kan reklamere med flyers og plakater. 

Vi skal have bestilt stole til Domkirken. Vores sædvanlig levanrandør, Bord Dæk Dig, vil være at foretrække. 

 

Messias:  

Solister på plads, orkester på plads. 

 

Nytårskoncerter:  

Solister på plads. 

 

Pkt. 3 PR status 
Nyhedsbrevet er klar. 

Intern info sendes ud 

Anette mener ikke at vi behøver lave en fysisk pressemeddelelse. Digitalt er tilstrækkeligt. 

 



Pkt. 4 PR fremadrettet 
Jens Peter skal fremover hjælpe med at skrive pressemeddelelser. Lise vil også gerne hjælpe. 

Anette stopper med PR, men vil gerne udføre opgaverne via sit nye firma. 

Bestyrelsen skal beslutte hvad vi gør i den henseende. 

 

Anette laver en bruttoliste med opgaver og PR-personer. 

Der er en generel konflikt om hvorvidt der skal aflønnes for Con Amore-arbejde. 

 

Pkt. 5 Wordpress 
Esben fortalte om det nye site som sættes i produktion med Messias-design EFTER Verdi-koncerterne. 

Medlemssiden skal lægges ind under Wordpress med det sædvanlige fælles-login. 

 

Pkt. 6 Store Magleby 
Den nye organist hedder Erik Kolind. Samarbejdet med ham er endnu ikke defineret. Torben skal have en 

samtale med Erik som bliver afgørende for det fremtidige samarbejde. 

Torkil er (ifølge Torben) indstillet på at trække sig helt fra koret, hvis dette ønskes, men vil også meget 

gerne fortsætte samarbejdet hvis der findes en god opgave- og ansvarsfordeling mellem Torben, Torkil og 

Erik. 

 

Pkt. 7 Legater 
Anette spørger Margit om status på dette emne. 

Vi mangler en af de sædvanlige sponsorer (legat). 

 

8. Rejsestatus 
Lübeckturen var billig. 

Vi brugte kun 26.000 kroner af et budget på 60.000 kr. 

Flot arbejde af rejseudvalget! 

 

9. Stemmegruppetræning 
Maria Kontra er udpeget til at hjælpe alt-gruppen med at opnå en mere homogen klang. 

Torben bestemmer hvordan hun skal gribe udfordringen an. 

 



Pkt. 10 Podieansvarlig 
Vi spørger Dean om han vil overtage efter Garry. 

Hvad er Plan B? 

Lys: Vi skal spørge Garry om indkøb af nye lamper. Han har vist nogle forslag. 

 

Pkt. 11 Eventuelt 
Vi havde en snak om hvordan vi kan få flere unge sangere til koret. 

Anette vil forsøge at annoncere i Kor København på facebook. 

 

Politik omkring aldersfordelingen i koret 

- Det er den enkelte stemmes kvalitet der er afgørende, ikke alderen. 

- Stemmetjek ved 55 år, fornyet optagelsesprøve når de 60 år rundes. 

- Ingen rabat til pensionister/efterlønnere. 

 

Korrejse, Interkultur? 

Christina spørger på onsdag om rejseudvalg. 

 

Lejre kulturdage. Det ser tvivlsomt ud, men Torben foreslog at vi tilbyder opfører et udpluk fra Messias. 

 

Esben foreslog at vi tilbyder MobilePay som betaling ved indgangen til vores koncerter. 

 

 

 


