
      

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag, den 19. januar 2023 kl. 17.30 

Til stede: Lisbeth, Jette, Lissi, Kristian, Claus, Søren 
Mødeleder: Lisbeth 
Ordstyrer: Kristian 
 
Dagsorden: 
Hovedemne: Årets gang i Skørpingkoret 2023. 3 vedhæftede bilag. 
 
1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” (Lisbeth) 

a. Referatet fra sidst er godkendt 

b. Jubilæumskoncerten blev en stor succes, julekoncerten også vellykket - med fyldt kirke 

2. Prøveplan til Schubert  

• Fremlæggelse af udkast til prøveplan, forårets Schubertkoncerter, se bilag 1 (Lisbeth/Søren) 
a. Vi beholder alle normale prøver om torsdagen i foråret, men aflyser eventuelt hvis der ikke er behov 

dvs. hvis alle de indskudte Schubert korprøver bringer os i mål 
b. Der ville blive arrangeret fælleskørsel til korprøver/koncerter (i egne biler) 
c. Programmet kommer på hjemmesiden (Claus) 

3. Samarbejdet om Schubertkoncerterne (Lisbeth) 
Præsentation af de involverede: 

• Dirigent Søren Rasmussen, Skørpingkoret: 32 sangere 

• Dirigent Kristian Melchior, Sct. Mortens Vokalensemble: 20 rutinerede sangere fra Randers 

• Dirigent Morten Lønborg Friis: Hobro Kammerorkester: godt 20 amatørmusikere, dirigent ved opførelse 
og prøver til Schubertkoncerterne. 

• Formand for Hobro Kammerorkester: Egon Nielsen 

• Formand for Skørpingkoret: Lisbeth Stenstrop Jensen 

• Søren Steen Nielsen: dirigent emeritus, Skørpingkoret 

• Solister: Lise Robenhagen Hjørne: sopran, Jens Olav Heckmann: tenor, Thomas Rewes: baryton 
4. Redegørelse for koncerternes økonomi (Lisbeth) 

a. Solister betales af støtte fra Sparekassen Danmark og menighedsrådet Sct. Mortens kirke 
5. Bookning af Sognegården hele år 2023: (Lisbeth) se bilag 2 

a. Er aftalt via Per Bach 
6. Sammentælling af koncerter og øvning forår 2023 (Lisbeth):  

• 12 øvegange i Sognegården til Schubertkoncerterne, derudover 

• 4 ekstra prøver + 1 mulig ekstraprøve 

• 2 øvegange i Sognegården til Forårskoncerten d. 27/4 i Skørping Nykirke. 

• Gerne kontrol af ovenstående: se den foreløbige prøveplan, bilag 1. 
7. Økonomi (Kristian) 

• Medlemsstatus LOF, revidering af medlemslisten 
a. Vi er 32 medlemmer 

• Kassebeholdning og endeligt resultat af Jubilæumskoncerten 4/11-22 
a. Vi har ca. 8.000 kr. på kontoen og ca. 10.000 kr. på vej fra LOF 
b. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i ansøgning af midler til solister til Messias, det vil vi gerne 

8. PR: (Kristian) Skørpingkorets annonceringspolitik 
a. 29. januar er deadline til Derudaf, i udgave frem til marts, men vi skal ikke annoncere her (for tidligt) 

9. Noder: (Kristian): status 



b. Vi vil forsøge at arrangere fællesindkøb af de ”rigtige” noder 
10. Koncerter og arrangementer efterår 2023 (Søren/Lisbeth) 

• Drøftelse af, hvornår kommende julekoncerter skal ligge: bruger vi alm. kalender eller kirkeårets 
kalender? (eks. 2. søndag i december eller 2. søndag i advent) 
a. Vi synger 2. søndag i december 

• Messiaskoncerter i Skørping og Lindholm 2023, detaljer og øveplan: bilag 3.  
o Koncert søn. 3. dec. 2023:  Kulturstationen i Skørping kl. 19-18 (1. søndag i advent) 
o Koncert søn. 10. dec. 2023: Lindholm Kirke kl. 16-18 (2. søndag i advent) 
a. Programmet for Messias kommer på hjemmesiden 
b. Der bliver nok ikke mulighed for koncert på plejehjemmet (pga. Messias) 
c. Vi planlægger at lægge en syng-med koncert på Kulturstationen i efteråret  

11. Hjemmesiden: (Claus) Status og opdateringer 
12. Lissi: Mærkedage 2023 

a. Søren 80 år, Ulla P 60 år 
13. Eventuelt 
14. Udsat til næste bestyrelsesmøde 

• Indkomne invitationer vedr. sensommer/efterår 2023 
15. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 

a. Torsdag den 16. februar kl. 17:30 
 


