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Tirsdag den 17. september 2019 kl. 17.00 hos Harald 
 
Referat: 
Afbud fra suppleant Søren Steffensen 
 
Som referent valgtes Lau, da Harald havde travlt med at servere det indkøbte smørrebrød samt mors lækre 
hjemmebagte roulade og ditto småkager. 
 
 

Pkt. 1a. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 a. Godkendt med tilføjelse, at man luftede tanken om evt. at fejre 160 års jubilæum i 2020. 
 

Pkt. 1b. Referat fra generalforsamlingen, herunder konstituering 
 Referatet godkendt. 
 

 Konstituering mv.: Finn Antin Jørgensen blev genvalgt som næstformand 
 

  Niels Christensen blev genvalgt til aktivitets-/festudvalg 
 

  Det oplystes, at ølkassens beholdning er kr. 41.000 + mønter 
 

Det besluttedes at foreslå følgende ændringer til vedtægternes § 9 om 
den ordinære generalforsamling: Pkt. 8. ”Dirigentens beretning” gives 
nyt nr. 3, og punkterne 3 til 7 nummereres plus én - og Pkt. 9. 
”Eventuelt” tilføjes ”, herunder beretning fra kantinebestyreren” 

 

Disse ændringer bør gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling inden næste 
bestyrelsesmøde. (se pkt. 3 om valg af suppleant) 

 

Endvidere besluttedes, at de på stemmegruppemødet udpegede medlemmer til repertoire-
udvalg og til aktivitets-/festudvalg noteres af sekretæren til bekendtgørelse i dagsordenen for 
den ordinære generalforsamling. 

 

Pkt. 2. Opfølgninger - mærkedage - Facebook - website 
Mærkedage: Korrektioner drøftedes. Den gældende dato for anciennitet er den dag, man er 
optaget som medlem i koret - ikke det første møde. 
 

Facebook: Niels er meget aktiv. Tak for det! 
 

Hjemmesiden: Jørn er meget aktiv. Tak for det! 
Jørn vil i en pause på en øveaften demonstrere, hvordan man håndterer 
adgangen til nye indlæg mv. 

 

Pkt. 3. Meddelelser. 
Søren Steffensen har meddelt, at han for nuværende melder sig ud af koret grundet ændrede 
arbejdstider (begynder kl. 19). Søren vil dog gerne færdiggøre nogle sager vedrørende 
”butikken”, men der vælges en ny suppleant på en ekstraordinær generalforsamling inden 
næste bestyrelsesmøde. 
 

Peters Jul: Bestyrelsen besluttede at takke nej til 2 lørdage, 30. november og 21. 
december, men accepterer at give koncert på det gamle Rådhus søndag den 
15. december kl. 14. Arne meddeler dette til ”Peters Jul” 

 

 Højskolesangbøger: SeminarieHuset har ansøgt om midler til indkøb af nye højskolesang- 
  bøger. Vi bakker op om initiativet. 

 

Adventskoncerter: Koncert søndag den 1. december med Syd- og Vestjydske Mandskor 
 i Brøns Kirke. 

 

Vi fastholder ønsket om en adventskoncert i Skt. Catharinæ Kirke lørdag den 7. 
december kl. 16 og efterfølgende julefrokost i SeminarieHuset. 

 

Situationen for De Syd- og Vestjydske Mandskor drøftedes. Hvis ikke der til 
dette års adventskoncert kan sikres den nødvendige opbakning og kvalitet, 
foreslår vi at sammenslutningen opløses jf. beslutning på generalforsamlingen. 



 

 
   

Klaverstemning: 
En stemning bestilles, og betaling herfor udredes af lånerne (Ældresagen / 
Ribe Gospelkor) 

 

Pkt. 4. Syng Dansk - Kunsten at glædes i kor 
Programmet begynder kl. 17 med indøvning af de danske sange til ”Kunsten at glædes i kor”. 

 

Koncerten kl. 19 indeholder 1½ time med ”Syng Dansk”. I pausen sælger vi drikkevarer. Jens 
Hansen involveres. Efter pausen afvikles ”Kunsten at glædes i kor” med ledsagende band. 

 

En del kor har tilmeldt sig, og sidste frist herfor er 1. oktober. 
 

Vi tilbyder at åbne øvelokaler fra kl. 15, hvis det ønskes. Finn kontakter pedel Ole. 
 

I år er der åbent for passage gennem gangen i kælderen, da privatskolen er flyttet ud. 
 

Lau spørger om podie ved Gredstedbro Egnskor. 
 

Michael anmodes om at søge spiritusbevilling, og Lau udarbejder programmet. 
 

Niels organiserer flytning af klaver og opsætning af stole. Stole ud over vore egne skal 
reserveres, da der er et andet arrangement i huset den samme aften. 

 

Annoncering sker i samarbejde med Ribe Musikhøjskole. Jørn søger det ”sædvanlige” tilskud 
ved Esbjerg Kommune. Arne og Tage forfatter annoncen i samarbejde med Poul K. 

 

Pkt. 5. Korfestival 2022 
Efter beslutningen på generalforsamlingen har flere sangere meddelt deres interesse for at 
give en hånd med. Lau vil forsøge at anskueliggøre over for sangerne, hvad en korfestival er. 
 

Claus (DanHostel Ribe) er meget interesseret i at gå ind i projektet og vil hurtigst oplyse dato 
fro Ribe By Night 2022. Vi forventer 3. - 5. juni (pinse) 
 

Camilla (Post) spørges, om hun igen vil hjælpe med invitationer og programfolder. (Lau) 
 

Mange vigtige emner blev vendt, bla.: 
o Ingen høj musik til aftenfest - måske en pianist 
o En god toastmaster 
o Høj kvalitet på det trykte stof (fortrinsvis engelsk) 

  

Pkt. 6. Nyt fra kassereren 
Mobile Pay: Nu er der 2 ”Boks”-numre, ét til foreningen og ét til ølkassen. 
 

Økonomien har i øvrigt ikke ændret sig siden generalforsamlingen � 
 

Pkt. 7. Nyt fra Lau 
DSF: Weekend i Vandel 8. -9. februar 2020 med Gustav Hagner som instruktør. Gustav skal 
tillige dirigere a cappella-numrene ved landsstævnet i Horsens den 16. maj 2020. 
 

Der afholdes lørdagskurser i Nyborg, Horsens, Nakskov og Ribe samt aftenkursus i Viborg. 
 

Nordisk-baltisk korfestival i Helsingfors 17. - 19. april 2020. http://mieskuoro.fi/madetoja2020/ 
 

Pkt. 8. Butikken 
Efter at Søren S har meddelt sin udtræden, skal der snart findes en løsning på 
problematikken. Arne kontakter Søren herom. 

  

Pkt. 9. Aktivitetskalender 
Kalenderen blev opdateret af sekretæren og udsendes snarest. 
 

Bestyrelsen mindede ved forrige bestyrelsesmøde om, at det er medlemmerne af repertoire-
udvalget, der skal tælle op, om vi er sangbare til et arrangement. 

  

Pkt. 10. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde 
Det skal snarest undersøges, hvordan vi ønsker at deltage i Landsstævnet den 15. - 17. maj 
2020 i Horsens. Stævnet bliver også den årlige sommerudflugt. Niels undersøger. 

  

 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.14 hos Niels. 
 

Referat 
Lau 


