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Referat af bestyrelsesmøde den 13. oktober 2022 

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

Dagsorden: 

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

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status Fondsstøtte 

• Kassebeholdning 

3. PR: (Kristian) 

• Annoncering Jubilæumskoncert: 

• Avis: Rold Skov Bladet m.v.), ”derudad” (udkommer uge 41), Kultunaut. 

• Facebook side (Lisbeth) 

• Kulturstationens info-skærm (Claus/Kristian) 

• Status på noder (Himmerland, Himmerland til Søren R) 

• Konferencier (Søren R/Kristian) 

• Program til publikum (Claus/Kristian) 

4. Koncerter og arrangementer: (Søren) 

• Jubilæumskoncerten den 4/11-22 på Kulturstationen, mødetid kl. 15.00: 

• Fællessange med publikum: titler og tekster til programmet 

• Trykning af programmer 

• Allehelgenskoncerten den 5/11-22 i Abildgård Kirke, mødetid kl. 14.00: 

• Gentagelse af Jubilæumskoncerten. 

• Kørselsordning: Kormedlemmerne finder selv sammen og fylder bilerne op. 

• Eventuelle kørepenge aftales indbyrdes bil-vis. 

• Julekoncerten og koncert på Plejehjemmet Teglgårdsminde den 4/12-22 

• REPERTOIRE v. Søren 

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

6. Forårskoncerter: nyt om disse (mail fra Søren Steen) (Lisbeth) 

7. Evt. samt dato for næste møde: 10/11 kl. 17.30 i Sognegården 
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Referat: 

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

a. Referatet er godkendt 

b. Sang til litterært folkemøde var en succes 

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status Fondsstøtte: Intet nyt 

• Kassebeholdning: Vi mangler vores del af kontingentet fra FOF, uden dem har vi ca. 10.000 kr. 

på foreningskontoen. Har ca. 10.000 kr. til gode hos FOF 

• Diverse: 

a. Roll-up er bestilt, vil koste ca. 1500 kr. 

b. Vi har betalt 1000 kr. til menighedsrådet for lokaleleje (i praksis klaverstemning) 

c. Der er kommet faktura på derudad kontingent (500 kr. årligt) 

d. Vi har bestilt annonce i derudaf (2500 kr.)  

3. PR: (Kristian) 

• Annoncering Jubilæumskoncert: 

a. Annonce i Rold Skov bladet den 25. oktober, annonce i derudaf er bestilt (uge 43) 

b. Der har været 2 opslag på FB (borgerforeningen og koret), vi fortsætter 

c. Infoskærm Kulturstationen kører, KultuNaut opslag kører 

• Status på noder (Himmerland, Himmerland til Søren R): Afleveres af Kristian 

a. Konferencier (Søren R/Kristian): Bliver delt: Formanden laver intro, Kristian 

introducerer numrene 

b. Program til publikum (Claus/Kristian): Laves af Kristian 

c. Diverse: Der er aftalt lyd med Jesper Meng 

4. Koncerter og arrangementer: (Søren) 

• Jubilæumskoncerten den 4/11-22 på Kulturstationen, mødetid kl. 15.00: 

a. Fællessange med publikum - Hvor skoven dog er frisk og stor + Gå med i lunden 

b. Trykning af programmer: Vi hører Søren R om han kan trykke programmerne 

• Allehelgenskoncerten den 5/11-22 i Abildgård Kirke, mødetid kl. 14.00: 

a. Gentagelse af Jubilæumskoncerten 

b. Kørselsordning: Kormedlemmerne finder selv sammen og fylder bilerne op. Denne info 

kommer på hjemmesiden + informeres på en øveaften 

c. Eventuelle kørepenge aftales indbyrdes bil-vis, hver passager giver 50 kr. til chaufføren 

(3 passagerer), hvis der bliver færre i en bil, supplerer koret op 

• Julekoncerten og koncert på Plejehjemmet Teglgårdsminde den 4/12-22 

a. Vi lægger op til at det bliver kendte numre der blot skal genopfriskes 

b. Vi spørger Søren Steen om han eventuelt kan foreslå solister til julekoncerten og Bodil 

om oplæsninger begge steder 

c. Der bliver spisning i sognegården efter julekoncerten 

• REPERTOIRE v. Søren: Afventer Søren 

5. Hjemmesiden (Claus) - Status og opdateringer + Facebook for medlemmer: Intet nyt 

6. Forårskoncerter: nyt om disse (mail fra Søren Steen) (Lisbeth) 

a. Sct. Mortens koret deltager i koncerten den 28. marts. Solister er på plads 

b. Vi planlægger at gentage koncerten efter påske i Sct. Mortens, der er kommet nyt forslag 

(fra Morten Lønborg Friis) om at lave koncerten FØR påske 

7. Næste møde: 10. november kl. 17.30 i Sognegården 


