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Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2022 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” opfølgning (Lisbeth) 

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status LOF 

• Antal kormedlemmer 

• Kassebeholdning 

• Budgetlægning, både for året og for Jubilæumskoncerten særskilt 

3. PR og noder: (Kristian) 

• Annoncering Jubilæumskoncert 

• Avis: Rold Skov Bladet m.v.), ”derudad”, korets åbne Facebook side (Lisbeth er 

administrator), Kultunaut 

• Status på noder 

4. Koncerter og arrangementer: (Søren) 

• Programmet til Jubilæumskoncerten – kontakt til Per Bach 

• Fællessange med publikum, forslag. 

• Julekoncertprogrammet skal ligge klar til efter efterårsferien, dvs. tilrettelægges 

ved næste bestyrelsesmøde før efterårsferien. 

• Vedr. koncerten i Abildgaard Kirke den 6. november: Kørselsordning, evt. med 

kørepenge og/ eller honorar 

5. Hjemmesiden (Claus). - Status og opdateringer + Facebook for medl. 

6. Evt. 

7. Fastlæggelse af næste møde  
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Referat: 

1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” opfølgning (Lisbeth) 

a. Godkendt 

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status LOF 

• Antal kormedlemmer 

a. Der er 32 tilmeldte via LOF 

• Kassebeholdning 

a. Der er ca. 11.000 på kontoen 

• Budgetlægning 

a. Vi følger budget for 2022 som vedtaget på generalforsamlingen 

b. For Jubilæumskoncerten søger vi fonde (banken) om 5000 kr. til lyd (Jesper 

Meng) og 2500 kr. til lokaleleje og eventuel andre relevante udgifter 

3. PR og noder: (Kristian) 

• Annoncering Jubilæumskoncert 

a. Kristian har skrevet artikel, lagt på Kultunaut, prøver at få en artikel i 

Derudad og Rold Skov bladet 

• Annoncering Julekoncert 

a. Kristian laver opslag til Kultunaut 

• Status på noder 

4. Koncerter og arrangementer: (Søren) 

• Programmet til Jubilæumskoncerten – kontakt til Per Bach 

a. Per Bach bekræfter at han spiller klaver til koncerten 

b. Solistprøver 31. oktober og 3. november 

c. Kristian er speaker/konferencier 

d. Koret møder kl. 15:00 

e. Claus sender format til infoskærmen på Kulturstationen til Kristian 

f. Vi arrangerer 2 fællessange f.eks. Kaj Normann Andersen 

g. Eventuelt ekstranummer bliver Himmerland, Himmerland; Kristian sender 

noden til Søren Rasmussen 

h. Tilmelding til Lisbeth eller Hanne Mortensen, koster 50 kr. for tilhørere der 

betales ved selve indgangen til salen 

• Fællessange med publikum den 1. oktober kl. 10:00 på Kulturstationen 

a. Vi øver sangene den 22. september 

b. Koret møder i uniform 

• Julekoncertprogrammet skal ligge klar til efter efterårsferien, dvs. tilrettelægges 

ved næste bestyrelsesmøde før efterårsferien. 

a. Per Bach deltager ved julekoncerten i kirken, bekræfter dato (4. december) 

b. Vi synger på plejehjemmet kl. 15:00 

• Vedr. koncerten i Abildgaard Kirke den 5. november 

a. Der bliver kørselsordning, arrangeres på en koraften 
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b. Kirken yder et tilskud til koncerten (2000 kr.), som går i korkassen 

c. Samme program som til Jubilæumskoncerten 

d. Koret møder kl. 14:00 i koruniform, koncert kl. 16:00 

• Forårskoncert i Hobro 28 marts 2023 på Hobro Gymnasium 

a. Per kontakter koret i Lindholm om de vil hjælpe, vi kan tilbyde 3000 kr. 

5. Hjemmesiden (Claus). - Status og opdateringer + Facebook for medl. 

6. Evt. 

a. Vi henvender os til forhenværende korister, for at få slips og tørklæder tilbage 

til koret (Trine) 

b. Søren R foreslår, at vi får lavet en roll-up til arrangementer, kan laves for 500 kr. 

Trine foreslog at roll-up’en bliver prydet med designet fra korets tørklæde. Trine 

får pris fra en designteknolog 

7. Fastlæggelse af næste møde  

a. Den 13. oktober kl. 17:30 hos Lisbeth, Degnevænget 9 

b. Næste møde derefter den 10. november kl. 17:30 i Sognegården 

 


