Referat fra bestyrelsesmøde i Københavns Kantatekor den 13. januar 2009
Deltagere: Susanne, Mie, Claus, Line, Torben og Karen (referent).
Dagsorden:
1. Design af plakater og flyers
2. Markedsføring
3. Kopimaskine
4. Økonomi

Ad 1:
Line fremlagde udkast til nyt design til plakater og flyers til kommende koncerter - startende
med Paulus. Hun fortalte blandt andet, at ideen var at skabe genkendelighed - blandt andet
ved at bygge videre på designet fra de tidligere plakater.
Bestyrelsen drøftede de forskellige udkast, og det blev aftalt, at de sendes ud pr. mail til
bestyrelsen. Når bestyrelsen har givet sine endelige kommentarer, afklarer Line det endelige
design med grafikeren.
Ad 2:
Der er ca. 1000 billetter til Paulus alt i alt - heraf 400-600 i Helligåndskirken.
Billetprisen bliver 150 kr.
Bestyrelsen var enig om, at det kan være svært at få udsolgt til disse koncerter, da der er tale
om forholdsvis ukendt musik.
Der var enighed om, at der skal trykkes flere flyers end tidligere, således at der kan lægges
flyers på fx cafeer m.v. Det skal også overvejes, om der skal deles flyers ud i forbindelse med
torsdagskoncerter i Radiohuset. Torben gennemgår koncertrækken for at se om, der vil være
nogen koncerter, hvor det er relevant at dele ud. Mie kontakter koncerthuset og hører, om vi
må dele ud før eller efter koncerterne.
Plakatophængningen blev drøftet. Der er behov for at ophængningen sættes mere i system, da
der ikke har været den store afsætning på plakaterne til de sidste koncerter. Dette tages op på
bestyrelsens arbejdsdag (Line, Mie, Susanne, Karen).
Bestyrelsen drøftede muligheden for at give rabatter til udvalgte publikumsgrupper - fx
studenter, men der var enighed om, at dette ikke er en mulighed man vil benytte sig af.
Endvidere blev muligheden for at sælge billetter gennem div. firmaers musikforeninger
drøftet, og der var enighed om, at dette skal forsøges.
Det er vigtigt at hele koret engageres i at sælge billetter til Paulus. Der skal derfor gøres
opmærksom på, at det er et fælles ansvar. Formanden kunne evt. give en lille peptalk i
forbindelse med at plakater og flyers er klar.
Ad. 3
Bestyrelsen drøftede mulighederne for, at koret køber en kopimaskine til trykning af
programmer m.v., da det vil være meget dyrt at få lavet disse ”ude i byen”. Det er dog et
problem, hvor en sådan maskine skal stå, da den optager meget plads. Det blev derfor drøftet,
om der er mulighed for at stille den i Kildevældskirken.
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Bestyrelsen traf ikke nogen endelig beslutning om anskaffelse af kopimaskine.
Karen lovede at høre om det er muligt at lave programmerne til Paulus på hendes arbejde og
Mie undersøgte om Vesterkopi evt. vil sponsorere en trykning.
(Efterfølgende har det vist sig at ingen at disse ting er muligt).
Punktet bør tages op på ny på et kommende møde.
Ad 4:
Claus orienterede om økonomien i koret, og bestyrelsen vedtog at ansøge om et nyt CVRnummer til fremtidig koncertvirksomhed. Karen og Susanne tager sig af dette.
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