Bestyrelse+Niels mødereferat
19. juni 2019 - Adelgade 12D
Afbud: Merete, Anni, Søren (hund syg)
Til stede: Angelika, Niels, Peter, Ellen, Kirsten
0 Status på det forgangne semester:
1. Start 15/1
a. fint og passende når vi ikke havde tidlig koncert.
2. Rep møde 9/2
a. godt møde.
b. referatet er ikke på hjemmesiden, Men angelika har fremsendt til Niels
3. Øveweekend 15-17 marts
a. god respons. gik godt.
b. ikke alle er glade for tisvilde højskole.
i.
meget dyrt for dem der ikke bor (800,-)
1. måske manglende kommunikation omkring mulighederne for at
deltage uden mad.
ii.
Det er MEGET problematisk at finde et alternativ - vi fastholder at lave
aftaler med Tisvilde.
4. Repertoireskift midt i semestret
a. hårdt og fører til usikkerhed.
b. der er nogen gange også en stemning af at det er mere usikkert end det er.
5. Gjethuset 25. maj
a. blandede kommentarer fra korsangerne
b. Peter har lavet en optagelse som Niels også har. Det lyder ret godt.
6. God afslutning på Ellegården.
a. god stemning - lidt svær akustik.
7. Øvning:
a. Øvefilerne er gode og er godt i gang.
b. vi forventer at folk øver sig og det bør vi italesætte overfor koret.
c. vi forpligter os til at møde op og være velforberedte ifølge vedtægterne.
d. vores job som bestyrelse er i høj grad at gøre forventninger, planlægning og
ambitioner klart, så folk kan forholde sig til det.
e. ved folk at Kirsten Bloch fører regnskab med fravær og afbud
i.
folk melder afbud til Kirsten og Niels vil gerne have en status inden
øveren.
ii.
Vi prøver at rette op på systemet. Vi kan fortsætte med
stemmegrupperepræsentanter eller lade Kirsten køre det.
iii.
Vi beslutter en omlægning af afbudsprocedure så alle afbud skal
komme til Kirsten.
8. Det er svært når Niels har mange afbud, som i dette semester med sygdom og
AAVF.

a. Ole Hannibal eller en anden kunne være vikar.
b. Niels undersøger gerne om der kan stilles vikar.
c. der var nogle ekstra øvegange som røg, da vi ikke kunne komme ind, men
det har
d. Stemmegruppeøvere. det har vi før gjort med success. Det skal måske aftales
hvem der leder slagets gang i de enkelte stemmegrupper.
1 Planlægning:
1. Efteråret 2019
i.
Start 20/8
ii.
optagelsesprøver 27/8 - hvem vil vi gerne lede efter
1. Niels laver vurderingen.
a. Angelika sidder med ved prøverne
2. + tenor
3. + bas
iii.
efterårsferie 15/10 - ingen øver - vi må undersøge om der er andre
dage hvor mange har afbud.
iv.
koncertdatoer - se punktet herunder
v.
Juleafslutning senest 17/12
1. DOG: angelika kontakter nivågaard omkring evt at holde
koncert d. 20/12, som ikke skulle være booket. hvis det er
booket, så øver vi d. 17. og samles lidt efter koncerten d. 20.
2. Angelika spørger Nivågaards café om vi kan holde et hyggeligt
glögg-arrangement der.
b. Beatlesbooking E2019
i.
Niels har bedt Søren Baun tage stilling til:
1. oktober
a. 25-27/10
2. november
a. 3/11 BOOKET slotsbio
b. 24/11
c. 29/11
3. december
a. 1/12
4. når der kommer svar på datoerne får kirsten og ellen besked,
så det kan bruges til booking
ii.
Ellen kontakter kulturværftet i Helsingør om muligheden for at leje.
iii.
Helsingør teaterhus Stengade 51 - de foreslog at vi kunne komme
tilbage.
c. Julekoncertbooking Efteråret 2019
i.
Intet svar fra valby
ii.
Intet svar fra asminderød
iii.
Intet svar fra hedehusene
iv.
Intet svar fra jannik på amager om Beatles
v.
Intet svar fra glostrup

vi.
vii.
viii.
2. Forår 2020
i.
ii.

Intet svar fra østervang
Afslag fra ny holte i denne omgang.
Angelika kontakter Nivågaard omkring evt koncert 20/12

start 7/1-2020
ferier
1. 7/4 påskefri
iii.
koncertdatoer
1. Nivågaard 14/2
iv.
Sæsonafslutning senest 16/6
b. Beatlesbooking Foråret 2020
i.
Niels har bedt Søren om at tage stilling til
1. februar
a. 15/2
b. 16/2
c. 21-23/2
2. marts
a. 28/2-1/3
b. 6-8/3
c. 20-22/3
d. 27-29/3
3. april
a. 17+18+19+24+25+26
4. maj
a. 2+3+8 bededag+9+10+15+16+17+22+23+24
5. juni
a. 5 grundlovsdag+6+7+19+20+21
ii.
når der kommer svar på datoerne får kirsten og ellen besked, så det
kan bruges til booking

2 Booking:
3. generelt:
a. det er tankevækkende at vi ikke får svar, snarere end at få ‘nej tak’.
b. ifm booking er det nødvendigt at vi er klar med en pakke til PR med lyd og/
eller video som kan sendes med.
c. målet skal være at vi sørger for klar hjælp til dem fra koret, som ringer rundt,
så de ikke skal opfinde det.
d. vi spørger Kor72 om de har info om hvad der virker ifm booking. (angelika)
e. Niels har erfaring for at det er vigtigt at have fx youtube-videomateriale at
sende med ud.
f. vi prøver at finde nogen i koret der kan hjælpe konkret med optagelser både
video og lyd og med efterredigering
4. status på koncerter og andre arrangementer.
a. 20/9-2019 hillerød kulturnat/Pharmakon
i.
tovholder Merete

ii.
længde 30 min
b. 2/11-2019 slotsbio/Novemberfestival Beatles
i.
tovholder Merete
ii.
60-90 min
iii.
fuldt beatlesrep
c. 10/11-2019 præstevang
i.
tovholder Anni
ii.
gudstjenesterep ca 3-5 numre.
iii.
Niels vil meget gerne have at der asap bliver lavet aftaler med
organisten om at samarbejde. både at vi får talt sammen og meget
gerne hvis organisten kan deltage fx en time på vores øver d. 5/11.
d. 14/2-2020 Nivågaard koncert
i.
Tovholder Angelika
ii.
30 min
e. øveweekend 13/3-15/3 - 2020
5. potentielle:
a. Gjethuset inviterer igen i 2020 - vi kan spille på døren. Vi skal ikke betale for
salen. Vi skal i gang tidligt.
i.
Beatles med Søren Baun og/eller efterårsrepertoire.
b. Slotskirken jul 2020 - aftalt men ikke planlagt. Kirsten Thrane er kontakt.
c. Opstandelseskirken i Vallensbæk (Peters kone er frivillig)
6. koncertbooking e2020 bliver afhængig af repertoiret til bornholmerturen.
7. julekoncertbooking e2020
3 Projekter:
8. Status på Beatles / Baun 2019
a. Niels har bedt Søren tjekke med bandet om datoer. mangler svar.
b. Niels har bedt Søren om billedmateriale. mangler svar.
c. Niels er fortrøstningsfuld om at det bliver godt.
9. Jubilæumsrejse / koncerter?
a. vi har 35-års jubilæum i 2020 og vil vil evt rejse i efteråret fx fire dage.
i.
bornholm er en mulighed - skal vi lave et samarbejde med fx Heidi
Mattson
ii.
hvis ikke - hvad skal vi så? måske et mere populært repertoire.
klassiske hits og folkelige sange.
b. Kommunikation med koret jf diskussion om rejse eller ej etc.
10. kiel i 2021 - Angela har kontakter.
4 Repertoirer:
11. Hvor meget skal vi synge det vi allerede kan?
a. stadig et spørgsmål
12. når ikke det er let at finde et decideret værk er det et forslag at sammenskrive en
suite af gammelt og nyt - fx til en times samlet musik.
13. Prioritering ifm projektrepertoire Efteråret 2020 og frem
a. kirkerepertoire?

b. verdes-rejse-repertoire?
c. indtil vi ved noget om rejserepertoire kan vi ikke sige noget klart.
14. Prioritering ifm kommende julerepertoirer 2020 og frem.
a. hvis vi har et, relativt set, ‘let’ repertoire at tage til bornholm med, så kunne vi
lade være med at booke ret meget efter turneen, således at vi har god øvetid
til at klargøre et udskiftet repertoire.
b. alternativt kunne vi lade det sædvanlige repertoire være tungere og så
undlade at udskifte så mange numre.
c. vi aftaler indtil videre at vælge fokus på tungt julerep
5 Økonomi
15. Status på budget/regnskab for foreningen. bl.a. til info for Niels ifm projekter og
prioriteringer.
a. Søren meldte afbud, så vi fik ikke status
16. Niels, Søren og Angelika har aftalt at Niels løn for koncerter udbetales som honorar
og ikke som timeløn. Det er både mere korrekt og har betydning i Niels’ andet
arbejdsliv.
17. Niels nævnte at hans kontrakt ikke har nogen klausul om at den følger lønudviklingen
og at det kunne han tænke sig et udspil i forhold til.
bestyrelsen tager det op ved en senere lejlighed.
Andet
1. et forslag: skulle man holde nogle stemmetekniksessions - evt med
stemmegrupperne individuelt.
2. Næste bestyrelsesmøde er 12. september.
3. Vi mangler at finde en dato til et repertoiremøde i perioden umiddelbart efter
sommerferien. Angelika samler tråde.
potentielle datoer: 8/9 kl. 10.30, 11/9 kl. 19, 15/9 kl. 1030, 18/9 kl. 19
a. opfølgning på sidste repmøde. (9/2-2019) udskydes til denne session, dog
sammenholdt med noterne fra dette møde.

