
 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 09. marts 2023 kl. 17.30 

 

Til stede: Lisbeth, Kristian, Jette, Lissi, Claus fra bestyrelsen, derudover Ulla P (vedtægter) 
Mødeleder: Lisbeth 
Ordstyrer: Claus 
 
Dagsorden: 
Hovedemner: Vedtægterne og bestyrelsens opgaver   
 
1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” (Lisbeth) 

• Opfølgning: øveplanen, lokaler: bookninger og ændringer  
a. Referat fra sidst er godkendt 
b. Koret har for øjeblikket en krævende øveplan men det kører fint 
c. Kirken er reserveret til 15. marts til fællesprøve på Schubert 

2. Vedtægter: (Lisbeth, Claus, Kristian) 

• Gennemgang af korets vedtægter og forslag til ændringer (se vedhæftede forslag) - bestyrelsen tager 
stilling til om ændringsforslagene skal fremsættes på generalforsamlingen 

a. Ændringsforslag tager udgangspunkt i v1.2, som er de gældende efter generalforsamling 2022; 
bestyrelsen indstiller de vedhæftede ændringer til generalforsamlingen med følgende ændringer: 

b. §9 stk. 4, vi fjerner ”besværinger” 
c. §10 stk. 3, vi fjerner ”samt 1 suppleant”  

3. Bestyrelsens opgaver (Lisbeth) 

• Eventuelle ændringer hertil bedes overvejet til drøftelse, læs venligst udsendte link på mail af 27/2-23 
eller se hjemmesiden under kororganisation – bestyrelsen. Følgende besluttes: 

a. Ændrer formandens opgave til ”træffer endelige aftaler med andre kor, efter forslag fra dirigenten” 
b. Sletter ”i samråd med dirigenten” begge steder det står 
c. Ændring til sekretær ”udarbejder i samarbejde med PR...” 
d. Musikansvarlig dirigent, fjerner ”i korafdelingen”, flytter ”bestiller” til kasserer 
e. Tilføjer sekretær ”er fast ordstyrer” 
f. Opgaven med tørklæder flyttes til næstformand sammen med ”roll-up” 
g. Sletter ”stolelisten” 
h. Tilføjer at Webmaster også har intern Facebook side 
i. Sletter suppleant som kontaktperson 

4. Genopstilling til bestyrelsen 

• Ønskes genvalg: Claus, Jette, Lisbeth, (suppleant)? 
a. Claus og Lisbeth ønsker genvalg til bestyrelsen 
b. Jette ønsker opstilling og valg som suppleant 

5. Kandidat til ledig plads i bestyrelsen (Lisbeth) 
a. Uden for referat 

6. Økonomi (Kristian) 

• Status LOF, kassebeholdning, budgetudkast og ikke-revideret regnskab, ny opdateret medlemsliste, 
status på gavekassen 

a. Intet at bemærke 
7. PR, noder – annoncering forårskoncerten: (Kristian) 

a. Aftales efterfølgende imellem Kristian og Lisbeth 
8. Hjemmesiden: (Claus) 

• Status, opdateringer, facebook for medlemmer 



a. Intet at bemærke 
9. Koncerter og arrangementer 

a. Udsat til næste bestyrelsesmøde 
10. Mærkedage (Lissi) 

• Runde fødselsdage, gaveuddeling til generalforsamlingen? 
a. Udsat til næste bestyrelsesmøde 

11. Evt. 
12. Næste møde fastlægges 

a. Planlægges til 20. april hos Lisbeth 
 


