Bestyrelsesmøde
Fredag den 11. februar 2011 i Vandel

Referat
Deltagere:
Christian Bennedsen
Jørgen Møller
Gunner Hansen
Ove Aagaard
Peter Dansholm

Lau Michelsen
Louis Kühl
Erling Vad
Kay Åge Petersen

1. Orientering ved formanden
Lau er trådt ud af DAMs bestyrelse. Vi betaler 50 øre pr. sanger og bestyrelsen
består i øvrigt af en formand samt 6 medlemmer - 3 fra korene og 3 fra
orkestersiden.
Generel tilfredshed med det fælles blad også økonomisk, selv om det er svært at
skaffe annonceindtægter. Undertiden må der prioriteres imellem indlæggene,
hvilket Gunner var lidt utilfreds med, idet han ikke fik en artikel optaget pga.
pladsmangel.
Det fælles sekretariat i Århus har været under omstrukturering, og der er ansat en
ny leder. Vi håber, der falder ro på sagen. Vores kontaktperson er stadig Susanne.
Steen Lindholms ansættelse som musikkonsulent er forlænget i yderligere 2 år,
men på nedsat tid. På formandsmødet i Odense, som Peter deltog i for Lau, gav
han dog udtryk for, at han ville arbejde som hidtil. Han tæller ikke timer.
På formandsmødet blev der drøftet flere forhold, bl.a. var der en længere drøftelse
om, hvorledes vi fastholder de unge efter gymnasiet, så de efterfølgende vender
tilbage til musikken. Gid det var så vel for os.
Glostrup Sangforening har kritiseret vores hjemmeside for at mangle opdatering. Vi
forholder os til det.
2. Økonomien
Regnskabet for 2010 blev omdelt. Det er i princippet revideret, men der skal
justeres på nogle enkelte poster for at synliggøre det reelle forbrug. Dette ændrer
dog ikke det endelige resultat, som var et merforbrug på godt 1.800 kr. i forhold til
budgettet. Regnskabet er meget tilfredsstillende og blev taget til efterretning med
henblik på forelæggelse på repræsentantskabsmødet til foråret.
Budgettet for 2011 bygger på tidligere års regnskaber og giver ikke anledning til
Bemærkninger.

3. Musikudvalgets arbejde
Chr. Bennedsen orienterede om musikudvalgets arbejde. Nodearkivet er overført til
SDU, og der afholdes 2 møder om året – et i Odense og et i Vojens. Vores tidligere
arkivar Mogens Hybel er fratrådt, da SDU nu har ansvaret. Til efteråret påregnes
udsendt en ny nodepakke med ca. 10 satser.
Lydfiler blev drøftet. Flere kor har åbenbart indspillet lydfiler af deres repertoire,
hvor de fire stemmer kan høres. Bl.a. har Gram lagt dem ud på deres hjemmeside.
4. Repræsentantskabsmøde 2. april
Repræsentantskabsmøde afholdes i Horsens, hvis det er muligt, eller alternativt i
Egebjerg. Bestyrelse og musikudvalg er alle villige til at genopstille, men Peter vil
dog undersøge, om der kan findes en afløser fra Horne.
Budget 2012-13 udarbejdes på baggrund af regnskab for 2010 og budget 2011 af
formand og kasserer og rundsendes til bestyrelsen forud for mødet. Der
budgetteres med uændret kontingent fra 1.100 medlemmer og tilskud fra
Kunstrådet på 20.000 kr.
5. Kursusvirksomhed 2011-2012
Weekendkursus forventes fortsat afholdt i Vandel i 2012, idet vi næppe kan finde
noget, der er bedre og slet ikke billigere. Dirigent kunne være Glostrup
Sangforenings dirigent Philip Faber. Det kunne måske aktivere nogle af korets
medlemmer til at deltage. Alternativet kunne være Robert Sund, men det plejer at
koste 15.000 kr.
Gunner vil forsøge at planlægge et lørdagskursus i Ålborg inden efterårsferien 2011
og Ove et lørdagskursus i Sønderborg i foråret 2012. Peter drøfter med Horne og
Skjold, om der er basis for at afholde et lørdagskursus f.eks. i Middelfart i efteråret
2011. Det burde kunne trække deltagere fra Østjyske kor, og det konkurrerer ikke
med Ålborg.
6. Formandsmøder og øvrig kontakt med korene i regionerne
Det har været afholdt formandsmøder i Nord- og Midtjylland og Gunner og Louis
refererede udførligt herfra. Ove har en aftale med Lau om at der skal afholdes et
formandsmøde i det syd- og sønderjyske. Det har ikke været afholdt
formandsmøder på Sjælland og Fyn, men der har været telefonisk kontakt med
formændene for de respektive kor.
I øvrigt blev der refereret om forholdene i de ”hjemlige” kor. Det Grafiske kor har
fået medlemsfremgang (nu 15) og Køge er nødlidende (nu 8 medlemmer).
7. Det nordiske samarbejde
o
Nordisk Sangerforbund www.nordisksangerforbund.dk afholder et årligt møde,
i 2011 på Færøerne.
o
I juni 2012 planlægges et stævne i Estland. http://www.tartu2012.eu/
o
Musik i Norden www.musikinorden.dk afholder møde og konference i Malmø
den 1. september

Peter Dansholm
sekretær

