
Referat af bestyrelsesmøde den 5. juli 2022 

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth, Per 
Afbud:  

Dagsorden: 

1. Fællesspisning fra Lissis køkken 

2. Kristian og Trine opdaterer fra møde med LOF 

3. Tekst til LOF’s reklame for koret: Trine udsender forslag senest søndag d. 3, til 

gennemlæsning 

4. Anden synliggørelse af koret før opstart – Tekst om ny korleder skal forfattes 

5. Henvendelse fra Runa – 1 og 2 oktober –  

6. Næste mødedato 

7. Eventuelt 

 

Bilag til punkt 3: 

”Har du lyst til at synge i et klassisk kor? Så er Skørpingkoret det rette valg for dig. Skørpingkoret er et 

firestemmigt kor, primært repertoire med klassiske værker fra den danske sangskat samt nordiske værker. 

Vi har i kommende sæson opstart med en ny korleder, Søren Rasmussen, der kommer med en lang 

tradition indenfor klassisk dansk og kirkemusik. I år har Skørpingkoret 40-års jubilæum, og vil i den 

forbindelse finde tidligere opførte og nye værker frem til anledningen. Ligeledes har koret en traditionel 

julekoncert i december måned. Er du glad for at synge og være en del af det hyggelige samvær, så ring til 

korleder Søren Rasmussen tlf. 22385684 eller formand …… Du kan også blot møde op torsdag d. 25. august 

2022 kl. 19.30- 21.45 i Sognegården i Skørping” 

 

  



Referat: 

1. Fællesspisning fra Lissis køkken 

2. Kristian og Trine opdaterer fra møde med LOF 

a. Vi skal betale 450 kr./ 337 kr. (pensionist), hvilket giver 800 kr. / 687 kr. i alt per 

halvår, nye medlemmer 800 kr. / 735 kr. 

3. Tekst til LOF’s reklame for koret – se bilag 

a. Teksten er godkendt; der medsendes korbillede (det seneste fra kirken) + korlogo 

b. LOF skal have medlemsliste med navn og fødselsdato, sendes af Kristian 

c. Skal også have CPR nummer, men rekvirerer det selv fra de enkelte medlemmer 

d. LOF opkræver hele kontingentet fremover 

e. Bedste reklame for koret er mund-til-mund og deltagelse i arrangementer 

4. Anden synliggørelse af koret før opstart – tekst om ny korleder skal forfattes 

a. Lisbeth har forfattet en artikel, der medsendes korbillede + billede af Søren. Lisbeth 

sender til Derudaf/Det Sker + muligvis Rold Skov bladet 

b. En tilpasset artikel bliver lagt på den officielle/offentlige facebookside 

5. Henvendelse fra Runa vedrørende korets deltagelse ved Herman Bang Selskabets 

arrangement d. 1 og 2 oktober – Søren Rasmussen kan ikke 

a. I og med at SR ikke kan, og vi har en meget presset kalender, kan anmodningen 

ikke imødekommes; Bestyrelsen vil henstille til, at korets medlemmer melder sig til 

at assistere til fælles morgensang, hvis Herman Bang Selskabet vil tage til takke 

med det. Trine kontakter Runa 

6. Næste mødedato 

a. Den 18. august kl. 18 hos Lissi er foreslået men skal Trine afklarer med SR og Per 

7. Eventuelt 

a. På næste møde skal jubilæumsarrangementet planlægges 

 


