
Referat af bestyrelsesmøde den 17.8.2021 kl. 18 

hos Åse på Tranebærvej 9 i  Lønstrup 

 

Referat:  

1. Første koraften den 24.8. kl. 19 

A. Kan vi fortsat være på UCN i festsalen? (Torkild) 

Ja. Torkild meddeler, at vi igen i den kommende sæson kan være på UCN 

 

B. Opstilling og andre forholdsregler ift Corona? (Camilla m.fl.) 

Der er ingen forholdsreger, så vi stiller op ”som i gameledage”-  

 

C. Udmeldinger? Nye kormedlemmer?  

Egon har meldt sig ud?. Camilla tager bestik at situationen, når vi starter op og ser om vi 

mangler korangere. Vi vender tilbage til de 4 personer, som står på venteliste, når vi har 

sunget i ca. en måned. 

 

D. Deltagelse/fravær – fortsætter vi som vi plejer, før Corona, med fraværsoversigt. 

Ønsker om at modtage afbud m.m?  

Vi fortsætter med afkrydsningen. Elisabeth og Åse påtager sig tjansen. 

 

E. Velkomst/information på 1. koraften – og samtidig punkter på dagsordenen: 

- a) Generalforsamling afholdes 3. gang efter korstart, altså 7.9. Således bliver den nu 

varslet både på hjemmeside og første koraften mundtligt 14 dage før generalforsamling.en 

finder sted. 

- b) 30 års jubilæum (ad hoc-udvalg: Åse, Torkild, Lise og Elisabeth): Evt. en musikoplevelse 

alene for kormedlemmer til Göteborg (m. overnatning) i foråret eller efteråret 2022. Der er 

p.t. repertoire for efterår 2021, men endnu ikke for foråret 2022. Vi arbejder videre, og 

kontakter Stena Line om tilbud til færgeoverfart og hoteller, m.m. når forårsprogrammet 

kommer. Gitte vil modtageprogrammer. Hvis der ikke er noget interessant på programmet, 

kan vi overveje en musicaltur andre steder Danmark.  

- c) Om Bakkens Kor den 24.9. kl. 19 (øve kl. 18 -19, middag til kr. 170,- pr. person) i Tornby 

og den 25.09. kl. 13-14 på Vendsyssel Teater i koncertsalen (opvarmning kl. 12) og tilmelding 

til begge dele: Elisabeth tager sig af tilmeldingssedlerne. 



 -d) Alle bedes tjekke hjemmeside for datoer for korweekend m.m. 

 -e) Vi fastholder rutiner med tilmelding til koncerter og krav om deltagelse sidste øveaften 

før koncert? Hvem står for tilmeldinger? De, der ikke deltager sidste øvegang inden en 

koncert, kan ikke deltage i koncerten.  

f) Korets økonomi? Saldo: kr. 18.584,95 

g) Camilla orienterer om efterårets repertoire:.Medbring første koraften:  

- Let me be the one  

- Rør ved mig- 

- Pianomand / Som strejf af en dråbe 

- Country-medley 

- Lyse nætter 

- Fald min engel 

- De tre små grise 

- Raise me up 

- Halleluja 

- Tænde lys af Lars Lilholt (Per får den tilsendt af Camilla) 

- Medlemsstatus 

 

2. Fremtidige aktiviteter: 

2021: 

24.8. Korstart: Camilla om repertoiret   

24.-25.9. Bakkens Kor (spise og synge sammen i Tornby den 24.9. mødetid kl. 18) og 

synge sammen på Vendsyssel Teater den 25.9. kl. 12-14. Vi øver fælles sange 

(Let med be the one og Rør ved Mig ). Sangene er lagt på hjemmesiden. 

 Middag koster kl. 170 (kalvesteg stegt som vildt, citronfromage). Bakkens Kor 

 byder på det første glas vin. Middag er sat til kl. 19. Vi kan låne øvelokale på 

 restaurant, og øver inden middagen 

 Elisabefor th står tilmelding til dette arrangement? Altså hhv. middag i Tornby 

 og sang på Vendsyssel Teater? 

    

? Skallerup Sognekor Camilla kontakter korets leder ang. evt. fællesaften i 

   efteråret. Er der nyt? 



? Side by Side sangaften? Camilla kontakter korets leder ang. evt. fællesaften i 

   foråret 2022. Er der nyt? 

30.11.21 Korklub på Vendsyssel Teater (Camilla) med Kjelds to kor, Camillas rytmiske 

pigekor  samt et gæstekor. 

dec. Julekoncert?  Måske er korklub også julekoncert? Måske opstår 

   der andre muligheder. Vi ser tiden an.  

 

2022: 

11.1. Korstart  Vi starter med en lille forfriskning 

22.-23.1. Korweekend  Motellet er reserveret. 

30.4  Korklub  En hel lørdag med korsang 

20-22. 5. Tunklang  

juni sommerfest i Skagen Den planlægges senere, men vi satser på Poul og 

   Skagen 

? forårskoncert?  

 

 

Gitte Palsnov og Anne Wraae den 17.8.2021 

 

 


