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Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Morten Børup Koret, mandag d. 3. 
oktober 2016 kl. 17.30 
 
Deltagere: Ulla Fløe Chemnitz, Karin Dalberg, Alice Vestergaard, Inger Aaby, Dorthe 
Strandbygaard, Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen (ref). 
 
 
Ad 1 Opdatering af lister/indmeldte børn 
Der er indtil videre modtaget 56 indmeldinger i Spirekoret. I forhold til, at der undervises 
over 100 børn, er det forventeligt, at der kommer flere indmeldinger, når det præciseres, at 
kun indmeldte medlemmer kan deltage i koncerter uden for skoletiden. Der håbes på ca. 80 
tilmeldte. 
 
I Musicalkoret er for tiden 43 indmeldte, mens Koncertkoret uforandret har 18 tilmeldinger. 
Der kan evt. komme ganske få flere indmeldinger i de to kor, men ellers er det på det 
forventede medlemsniveau. 
 
Ad 2 Økonomistatus 
Såfremt der faktisk opnås 80 tilmeldinger i Spirekoret, vil kontingentindtægten samt det 
kommunale tilskud tilsammen nå op på 110.000, hvilket lige præcis vil kunne dække de 
opkrævede udgifter til undervisning.  
 
Som vanligt skaffes indtægter til alle øvrige udgifter gennem betalte optrædender, salg ved 
koncerter samt udførelse af arbejde i forbindelse med diverse festivaler. 
 
Ad 3 Efterårskoncerten – konkret planlægning og ansvarsfordeling 
Priser: entre er 40 kr. pr. voksne, 0 kr. for børn. Der sælges kaffe/te, vand på flaske og 
juicebrikker samt forældrebagte kager. Alt koster kr. 7 pr. stk.  
 
Der er kommet mange tilsagn om hjælp fra forældre via doodle afstemningen, således at der 
nu kun er få uløste opgaver tilbage – mest presserede er nogen til at sælge adgangsbilletter 
samt at sælge i boden. Der skrives ud igen til forældrekredsen, hvor dette præcifikt efterlyses 
med doodlelink. 
 
Desværre har doodle den svaghed, at der ikke automatisk er et felt til at angive emailadresse 
eller telefonnummer. Det vil derfor forsøges, om vi via en masse-henvendelse kan få hjælpere 
til at gå ind på siden igen og tilføje kontaktinfo, så den praktiske koordinering kan fungere. 
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Opdateret opgaveliste – hvad skal stadig gøres i forhold til Efterårskoncert 28. oktober 
2016 kl. 16.00 
 

Opgave Ansvarlig Hvornår 
Sidste hjælpere til salg + jagt 
på kontaktdata 

Jette leverer manus 
Charlotte/Ulla sender ud 

Inden efterårsferien 

Info til frivillige forældre 
med hvad, hvor, hvordan 

? må fordeles alt efter, hvad 
der ved, hvad der skal gøres 

Senest et par dage før 
koncerten 

Bagning af 10 – 12 kager Forældre 28. oktober 
Indkøb af drikkevarer og 
service 

Jette Inden 28. oktober kl. 14.30 

Kaffe- og tebrygning på 
skolens lærerværelse 

Dorthe 28. oktober kl. 14 - 15 

Opstilling af salgsbod uden 
for aulaen 

Inger og Jette 28. oktober 14 – 14.30 

Salgsbod: modtagelse af 
kager + salg af kager/drik 

Forældre – Charlotte P. kan 
indkaldes som nødreserve 

28. oktober kl. 15 - 16 

Skilte vedr. priser på entré, 
priser på forplejning samt 
guidning til koncerten 

Dorthe Inden 28. oktober kl. 14 

Etablering af billetsalgssted 
så fremskudt som muligt ifht 
indgangen. 

Inger og Jette 28. oktober senest kl. 14 -
14.30 

Billetsalg  2 forældre/Charlotte P + 1 
forælder 

28. oktober 15.15 – 16.00 

Omklædning af Spirekoret Inger + forældre 28. oktober kl. 15 - 16 
Omklædning af Musicalkoret Dorthe 28. oktober kl. 15 – 16 
Omklædning af Koncertkoret Alice bringer tøj til 

musiklokalet samme dag 
28. oktober kl. 15 - 16 

Fremskafning af byttepenge 
til hhv billetsalg og salgsbod 

Inger Inden 28. oktober kl. 15 

Oprydning af stole og evt. 
scene, 10 personer 

Forældre  28. oktober kl. 17 – 17.15 

Vask af uniformer efter 
forestilling – 4 personer 

Forældre – Karin er være 
nødreserve  

Efter 13. oktober kl. 18, 
senest uge 43 retur 

Opdateret medlemsliste til 
påklæderne 

Ulla 28. oktober kl. 14 

Etablering af 
filmunderholdning til 3. 
klasserne i ventetid 

Ulla – skaffer teknisk hjælp 
på skolen! 

28. oktober  
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Fornyet appel om hjælp på doodle: 
Opgave Personer 
Billetsalg 2 
Salg af kager og drikkevarer 2 mangler 
Omklædning af Spirekoret, assistere Inger 1 mangler 
Vaske Spirekorsuniformer efter koncerten 2 mangler 
Vaske Musicialkoruniformer efter koncerten 2 mangler 
Stolenedtagning straks efter koncert 2 mangler 

Idet der ikke kan tilføjes nye opgaver på den eksisterende doodle, skabes en ny doodle med 
kun disse opgaver, eller en ny doodle, hvor der kun kan vælges billetsalg.  
 
Der er følgende øveplan på dagen: 
 
Kl. 13.30 – 14.30 Spirekoret  Aulaen 
Kl. 14.30 – 15.05  Musicalkoret Aulaen 
Kl. 15.05 – 15.15 Koncertkoret Aulaen 
Kl. 15.15 – 15.45 Koncertkoret Musiklokalet 
 
Spirekoret og Musicalkoret klæder om straks efter deres øve-sessioner i et par klasselokaler. 
Koncertkoret klarer omklædning ifbm egen øve-session i musiklokalet. 
 
Ad 4 Eventuelt  
Vi skal huske at indsætte link på hjemmesiden til kulturskolens tilmeldingssystem. 
 
En kor-forælder har tilbudt at forsyne alle tre kor med uniformer gratis. Bestyrelsen er meget 
glade for denne gave, der har stor betydning for koret og dets økonomi. Der gives besked til 
giveren om antal og ønsker snarest. 
 
Der har været afholdt forældremøde i Koncertkoret, hvor korets større aktiviteter er drøftet. 
Der er opbakning til, at koret i påskeferien 2017 rejser til Budapest sammen med Pigekoret 
for at synge i en mindre konkurrence samt lave venskabskoncerter. 
 
Der er nu fastlagt flere aktiviteter, som kan nævnes i årshjulet på hjemmesiden: 
 
3. november 2016 Koncert ifbm Spil-dansk-dagen Musicalkor og Koncertkor 

 i Kulturhuset  
 
6. december 2016 Adventsfest i Kirkecenter Skanderup Koncertkoret 
 
14. december 2016 Julekoncert i Audonicon  Koncertkoret 
 
9. – 14. april 2017 Koncertrejse til Budapest  Koncertkoret 
 
19. + 21. maj 2017 øveweekend før premiere Musicalkoret 
 
31. maj 2017 Koncert i Audonicon  Koncertkoret 
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1. juni eftermiddag Musicalforestilling  Musicalkoret 
2. juni eftermiddag Musicalforestilling  Musicalkoret 
7. juni aften  Musicalforestilling  Musicalkoret 
8. juni aften  Musicalforestilling  Musicalkoret 
Evt. 9. juni form. + aften Musicalforestilling  Musicalkoret 
 
Alice og Ulla arbejder videre med bestyrelsens oplæg til Morten Børup Skolens bestyrelse om 
at finde modeller for skole/korsamarbejde. Blandt andet overvejes en model, hvor 
Musicalkoret integreres i skolens undervisning, og hvor elever uden for koret også kan 
knyttes til musicalforestillingerne omkring ”ikke-sang-funktioner”. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 7. november kl. 18 i SFO-lokalerne på skolen. 
Punkter til dagsorden bedes mailet til Jette en uge inden. Dagsorden udsendes 3-4 dage før 
mødet. 


