Referat

Bestyrelsesmøde fredag den 8. februar 2008 kl. 17.30 på Vandel Ungdomsskole

Deltagere:

Gunner Hansen
Louis Kühl
Jørgen Møller
Ove Lass
Kay Åge Petersen
Erling Vad
Lau Michelsen
Peter Dansholm
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Orientering ved formanden
a

SAMNAM
Lau refererede fra møde i SAMNAM i Göteborg. SAMNAM er et samtaleforum vedrørende musikpolitik i norden. Man er enige om fortsat at
mødes en gang om året, næste gang i Bergen i sept./okt.. Lau kan ikke
deltage. Hvis en anden fra bestyrelsen vil deltage, så giv besked.
NSF
NFS holdt møde i Reykjavik i påsken 2007. Det er vigtigt, at der kontakt
til de øvrige mandskor i Norden. Estland er nu med og vi håber på tilslutning fra de øvrige baltiske lande. Næste møde er i Finland i marts.
For første gang deltager en grønlandsk repræsentant.

b

DAKU og DAM
Repræsentantskabsmøde i DAKU og DAM den 29. marts. Man har i
sinde at nedlægge DAKU og DAMU, således at DAM bliver den samlende forening. I øjeblikket er der 7 landsorganisationer for kor og det
må kunne forenkles. DAM kommer til at omfatte ca. 40.000 medlemmer.
Der ønskes flere penge til egen fordeling blandt korene.
Bladet
Stor tilfredshed med det nye blad. Nr. 9 er snart færdigredigeret. DSF
har mere spalteplads end tidligere og der er en væsentlig besparelse.
Lau opfordrer til at skrive artikler til bladet – stort og småt.
Dirigentuddannelse m.v.
Lau henleder opmærksomheden på de tilbud der rundsendes.

’

c

Verdenskorsymposiet i København
Der mangler stadigvæk hjælpende hænder, hvis nogen har lyst.

d

Lau orienterede om, at Kirsten Rahbæk er afløst af Susanne Skødt på
Landssekretariatet i Århus.
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Forbundets økonomi, ved kassereren
a

Regnskab 2007
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning med bemærkning
af post 24 fremover bør fordeles på flere poster. Kassereren oplyste, at
der rettelig mangler kontering af ca. 5.500 kr. svarende til udgiften for
sangerkurset i Ålborg, så årsresultatet er reelt 5.500 kr. mindre. Ellers et
fint resultat og et overskueligt regnskab.

b

Regnskab til Kunstrådet (LM)
Regnskab til Kunstrådet for perioden 1/1 – 31/12 2006 omdelt og gennemgået. Godkendt af Kunstrådet. Et mindre forbrug på 855 kr. vil ikke
blive krævet retur.

c

Budget 2008
Nyt budget og ansøgning til Kunstrådet for perioden 1/1 – 31/12 2008
blev omdelt. Vi har søgt 35.600 kr. men får 15.000 kr. under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

Forbundets aktiviteter
a

Kurser og erfaringer fra 2007
Sidste års weekendkursus i Vandel blev oplevet som en succes både
deltager- og indholdsmæssigt.
Der har været afholdt sangerkurser i Ålborg og på Sjælland i 2007.
Begge kurser var velbesøgte. Godt 50 sangere begge steder.

b

Forslag til kurser i 2008
Jørgen Møller er interesseret i at arrangere sangerkursus i Horsens
f.eks. i november. Peter Dansholm undersøger muligheden for at arrangere kursus i Nyborg. f.eks. først i oktober.

c

Landssangerstævne 2010
Ove Lass orienterede om forberedelserne til Landssangerstævnet i
Sønderborg den sidste lørdag i maj 2010. Der er nedsat et udvalg bestående at formand kasserer, Johan Korsfeldt og to nye sangere (ny inspiration). Den nye koncertsal ”Alsion” er reserveret til koncerten
(25.000 kr.) Det bør kommunen eller muligvis Danfoss betale. Man
overvejer at invitere nogle kor som opvarmning/PR allerede om fredagen. Diskussion om de enkelte kors optræden i diverse ”baggårde”
uden publikum – ikke inspirerende.
Der er afslutningsfest lørdag aften. Sønderborg finder frem til forskellige
overnatningsmuligheder, som de enkelte kor selv kan booke.
Dirigentudgift bør indgå i ansøgning til Kunstrådet (DFS’s udgift)
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Fra regionerne

a

Afholdte og planlagte formandsmøder
Formandsmøder ønskes afholdt minimum hvert andet år i det år, hvor
der ikke er repræsentantskabsmøde.
I 2007 har der været afholdt møder i Ålborg og i Viborg.
Lau opfordrede til at formændene besøgte de andre kor i kredsen. Det
bliver altid godt modtaget. DSF vil dække kørselsudgifterne.
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Andre emner
KODA afgifter drøftet. Hvis et DSF kor står som arrangør er afgift betalt,
men husk efterfølgende at indsende programmet. Lau udarbejder en
redegørelse for reglerne, så vi ikke kommer galt af sted. Evt. kan den
lægges på Sangerforbundets hjemmeside.
Koncerthonorarer blev drøftet. Det varierer fra 1.500 – 5.000 kr. alt afhængig af arrangement og transport, men typisk er det 2.000 – 3.000
kr.
Lau orienterede om, at Landssekretariatet åbner op for at de enkelte kor
fremover selv kan vedligeholde Landssekretariatets hjemmeside med
kor oplysninger. En prototype kører pt. Man vil på et tidspunkt få et
password.
Glostrup sangforening har foreslået, at DSF’s nodeudgivelser fremover
lægges på nettet som midi-filer, så de enkelte kor/sangere selv kan
printe dem. Det kan ikke lade sig gøre, for DSF har kun købt retten til
udgivelse af et vist antal noder. I arkivet er der måske 20 nodeudgivelser, hvor det kan lade sig gøre.
DSF’s nodearkiv omfatter ca. 6.000 noder. Lau opfordrer til at de enkelte kor sender udgivelser til arkivaren.
Jørgen Møller efterlyser 65 års nåle. Vi er løbet tør og det er en dyr sag
at bestille et mindre parti. Jørgen Møller finder en løsning – evt. ”blanke
nåle” til indgravering af årstal.

Peter Dansholm
Sekretær

