Bestyrelsesmøde
Fredag den 12. februar 2010 i Vandel

Referat

Deltagere: Jørgen Møller, Louis Kühl, Gunner Hansen, Erling Vad, Lau Michelsen, Peter
Dansholm samt Christian Bennedsen.
Der var afbud fra Ove Aagaard og Kay Åge Petersen.
Pkt.1 Orientering fra formanden
 Medlemstallet i DSF er stort set uforandret (1106)
 DAM har sendt en fælles ansøgning til Kunstrådet. Det gav ikke flere penge samlet
set, men DSF fik 20.000 kr., hvilket er 5.000 kr. mere end sædvanligt
 Formanden for DAM og bestyrelsesmedlem Poul Svanberg er trådt tilbage. Ulrik
Hedegaard er konstitueret som formand indtil mødet i april
 Arion i Århus mener, de får for lidt ud af kontingentet og vil måske udmelde sig til
foråret
 Skjold, Middelfart overvejer at melde sig ind efter generalforsamling i foråret
 Steen Lindholm er forsat musikkonsulent
 Lau efterlyser artikler til bladet
 Lau har ikke deltaget i Samnams fællesmøde i Helsingfors pga. tid og økonomi
 Nordisk Sangerforbund har holdt møde i Vilnius, hvor Lau deltog. Lau overvejer
deltagelse i mødet i Sandviken til juni
 Nordklang planlægger arrangement i Århus næste år. Korene i Region Midt er
informeret
 Lau omdelte oversigt over Landsstævner, dirigent- og weekendkurser fra 1933 til
2010
Pkt. 2 Økonomien (se bilag 2)
 Regnskabet for 2009 er revideret og udviser et underskud på knapt 10.000 kr. mod
et budgetteret underskud på 7.000 kr.
 Budget 2010 blev rettet på baggrund af, at vi får 20.000 kr. i tilskud fra Kunstrådet
(post 1) og post 36 blev forhøjet med 2.000 kr. (i alt nu 6.000 kr.) på baggrund af
regnskabsresultatet fra 2009. Budgettet balancerer nu stort set.
Pkt. 3 Musikudvalgets arbejde
Christian redegjorde for musikudvalgets arbejde. Arkivet er nu flyttet til Odense
Universitets-bibliotek i sikre rammer, og musikudvalgets møder afholdes fremover her. Et
større registreringsarbejde af noderne forestår. Noder vil kunne lånes til gennemsyn via de
lokale biblioteker, men man kan ikke bestille kopier. Ny pakke med endnu 10 satser er klar
til udsendelse. Musikudvalget opfordrer de enkelte kor til at fremsætte ønsker.
Midi-filer eller MP3-filer drøftet. Det er et større arbejde. Musikudvalget overvejer sagen.
Et fælles DSF sangerhurra til f.eks. Sønderborg efterlyses af Peter.

Pkt. 4 Landsstævnet i Sønderborg
Lau omdelte en status for arrangementet i Sønderborg (se bilag 1). Der ser ud til at være
helt styr på tingene. Det skal nok blive vellykket.
Pkt. 5 Kursusvirksomhed 2010 – 2011
Weekendkursus i år forventes at balancere økonomisk minus instruktørhonorar (15:000
kr.). Enighed om, at vi igen i 2011 holder kursus i Vandel, for vi er meget tilfredse med
forholdene. Det må blive 12 og 13. februar, og bestyrelsen mødes som sædvanligt om
fredagen, den 11. februar.
Gunner undersøger mulighederne for lørdagskursus i Nordjylland til efteråret. Louis og
Jørgen snakker tilsvarende sammen. Christian og Lau kunne måske være instruktører.
Pkt. 6 Formandsmøder og øvrig kontakt i regionerne
De enkelte regionsformænd refererede om kontakten til de enkelte kor i området. Der har
ikke været holdt samlede formandsmøder, men kontakten er foregået ved møder med de
enkelte kor samt pr. telefon og e-mail.
Der var en positiv historie fra Vejle, som havde holdt en social aften, hvor hvert kormedlem
inviterede en ven. Det havde givet 10 nye medlemmer, men korets gennemsnitsalder var
så imod hensigten steget til 61 år.
Poul Kildelund fra Nyborg Sangforening har skrevet til Lau og foreslået en professionel,
landsdækkende reklamekampagne for at få nye og yngre sangere. Det tror vi vil være
spildte penge. Det gælder om, at det enkelte kor gør sig synlige i lokalområdet. Måske var
eksemplet fra Vejle en mulighed.
Pkt. 7 Stævne i Estland 2012
Nordisk/Baltisk korstævne afvikles i Estland den 8. - 10. juni 2012. Lau videresender mails
herom og opfordrer til deltagelse. Det lyder, som om der er mere styr på sagerne end sidst
man forsøgte sig.
Pkt. 8 Det Nordiske samarbejde
Se formandens orientering under pkt. 1
Pkt. 9 Tilføjet eventuelt
Jørgen Frandsen, Ribe redigerer vores hjemmeside. Det kører fint. Husk input til
opdatering af informationerne. Den meste kontakt mellem bestyrelsen og til korene og
bestyrelsen indbyrdes foregår via e mail. I det omfang, der udarbejdes referater fra
regionsmøder bør de tilsendes Lau.

Peter Dansholm
sekretær

Bilag 1
Til DSF
Status vedr. Landsstævne.
Landsstævneudvalget arbejder på at skabe de bedste betingelser for alle korene, både før og under
stævnet og vi glæder os naturligvis meget til jeres besøg.
Fredag den 28. maj 2010.
Vi indleder landsstævnet fredag aften med en koncert med at par
rigtig spændende mandskor. Der var oprindelig tale om Vox Aros, Århus og Frejas Sønner, Ålborg.
Frejas sønner måtte melde afbud for kort tid siden, og bestræbelserne på at finde et andet kor til
konceptet "udfordring" har ikke båret frugt. Vi har derfor "nedskaleret" evenementet til en koncert med
2 spændende mandskor. Vox Aros og (håber vi) Torshavn Mandskor.
Koncerten vil, som tidligere planlagt, finde sted i koncertsalen på Alsion og bagefter er det samvær på
terrassen ved Alssund med ringriderpølser og fadøl.
Lørdag den 29. maj 2010.
08:00-09:30 Modtagelse ved Alsion med mulighed for morgencomplet, morgenbitter, busparkering og toiletbesøg
09:30-10:00 Optog fra Alsion til Rådhustorvet med Sønderborg-garden
10:00-10:30 Velkomst på Rådhustorvet (midt i byen)
10:30-12:00 Individuel mandskorsang i byens gader.
12:00-14:00 Frokostpause og tid til at se lidt på byen.
14:00-14:30 Fællesprøve i koncertsalen på Alsion (Sommer i Tyrol og I Danmark er jeg født)
14:30-15:00 Pause
15:00-16:30 Koncert i koncertsalen på Alsion sammen med Danfossorkestret
16:30-18:30 Tid til omklædning og afslapning
18:30-24:00 Festaften i Frihedshallen (3 retters menu, underholdning og dans)

Landsstævnets -sang i byen, og fælleskoncert vil være efter den velkendte recept. Vi bestræber os på at
den individuelle korsang i byen om formiddagen, vil blive meget synlig og vi vil koncentrere os om
midtbyen. Fælleskoncerten om eftermiddagen finder sted i den nye koncertsal på Alsion – måske
Nordeuropas bedste koncertsal. Korene ledsages af Danfoss-orkestret i det store potpourri fra "Sommer i
Tyrol" og det store fælleskor synger desuden "I Danmark er jeg født" i Rung's udsættelse. Danfossorkestret spiller et par numre, og interesserede kor kan her også optræde enkeltvis eller flere sammen.
Hele arrangementet vil foregå på et meget begrænset geografisk område.
Lørdag aften
Vi har reserveret Frihedshallen (Idrætshøjskolen i Sønderborg, ca 1,5 km fra centrum)
"www.ihs.dk/pages/id23.asp" denne aften til Sangerfest, hvor vi oven på dagens arbejde skal have noget
godt at spise og drikke, og hygge os med hinanden. Her kan de enkelte kor give sig tilkende, og der
bliver selvfølgelig også mulighed for en lille dans til musikken, inden landsstævnedagen slutter kl.
24:00.

Bilag 2

