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2056 5201 
laumichelsen@gmail.com 

 

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. november 2021 kl. 17.30 hos Peter 
 

Efter indtagelse af en velsmagende konsulentplatte og en god gammeldags mørbradgryde bød formand Finn 
Antin Jørgensen velkommen til bestyrelsesmøde. 
 

1. Referat fra sidste møde 
 Referatet blev godkendt. 
 

2. Ribe Korfestival 2. - 4. juni 2023 
 Der har været afholdt et møde med Claus Pedersen på Danhostel Ribe, hvor mange af 
 aktiviteterne skal foregå. 
 Der tilbydes herfra en middags- og dessert / kaffebuffet til festen lørdag aften til kr. 295. 
 Hertil kommer en pris på leje af lokaler fredag og lørdag, borddækning mv. på kr. 7.000. 
 Claus ønsker ikke at dele arbejde og overskud ved ølsalget fredag aften. 

Eftersom vi forventer udgifter til oversættelse til engelsk og ikke kan forvente en underskuds-
garanti fra kommunen, sættes deltagergebyret til kr. 150 pr. deltager. 

 Herved fremkommer en deltagerpris på € 60 / DKK 450. Foreløbigt budget udarbejdes JF/LM 
 Der er kontakt til en professionel oversætter, Charlotte fra Jysk Akademisk Kor. LM 
 Logo med ny tekst udarbejdes.     JF 

Camilla Post vil som tidligere udarbejde indbydelse og folder, og til samme pris. I første 
omgang udarbejdes indbydelsen på engelsk og dansk i format A3, der som pdf udsendes 
primo januar til udenlandske kor og endvidere publiceres på hjemmesiden. 
Teksten revideres, og der fremskaffes velegnede og mere ”levende” fotos end i 2017. 
Baggrundsfarven ændres til en lys gulbrun nuance.   LM 
Der søges om tilskud fra Ribe Handelsstandsforening og fra diverse fonde. Ansøgninger 
vedlægges et budget.     FJ/JF 

 

3. Korrejse 2022 
 Da det ikke lykkedes at skabe den fornødne tilslutning til deltagelse i Bornholms Korfestival, 

vil bestyrelsen efter en del opfordringer og sonderinger søge at gennemføre en rejse til Berlin 
i september måned 2022. Afrejse en onsdag og hjemkomst søndag. Gerne på det samme hotel 
som sidst, og evt. med kontakt til et mandskor fra Potsdam, som ifølge Niels viste interesse 
for Ribe ved turen til Wernigerode. Erik Post har lovet at assistere ved planlægningen. FJ/NC 

 

4. Kommende arrangementer 
 Lørdag den 20. november: Julefrokost i lokalet. Festudvalget har styr på det hele, også 
 opvarmningen. 
 Søndag den 5. december: Sang i gågaden kl. 11. Der mødes på Giørtz Plads kl. 10.30 
 Søndag den 12. december på Det Gamle Rådhus kl. 16, efterfølgende samvær og æbleskiver 
 mv. i sanglokalet. Mødetid på Rådhuset 13.30. 
 Første øveaften i 2022 er torsdag den 6. januar. Til kurset med Jon Hollesen lørdag den 22. 
 januar inviteres DSF-kasserer Erik Hansen til at deltage... 
 

5. Genoptagelse af revision af sangmappen 
 Peter har nørdet med et program, så der kan udsendes et skema med mulighed for afkrydsning 
 ved de enkelte titler. Materialet kan herefter ret nemt bearbejdes i repertoireudvalget. 
 Der udsendes en prøve til bestyrelsen    PW 
 

6. Nyt fra kassereren 
 Kassebeholdningen er ca. kr. 20.000 inkl. ”lån” fra ølkassen. Der er ankommet 85 kr. pr. person 
 til spisningen ved Ribe Kulturnat. Jørn forudser ingen (økonomiske) problemer. 
 

7. Nyt fra Lau 
 Lau forventer efter sin fratræden som formand for DSF at kunne fortsætte som forbundets arkivar 
 og i en overgangsperiode desuden som en del af musikudvalget. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde 
 Næste møde afholdes hos Jørn Frandsen tirsdag den 22. februar 2022 kl. 18.11. 
  

 Referat 26. november 2022 / Lau Michelsen 


