
 
 
 
 

 

Bestyrelsesmøde den 16. juni 2022 hos Dorrit  
 
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 7. april 2022. 
 

Kommentarer fra sidste referat. Vi skal have valgt en substitut som back-up for Kette, og det blev 
Lisbeth M.  
 
Næste APV er i 2024. 
 
Opgaveliste opdateret.  
 
GDPR: hvem skal være ansvarlig? Hanne bliver ansvarlig for dette. Hun har alligevel kontakt med de 
nye medlemmer. 

 
2. Opdatering fra formanden 
 

Jens – Sussi ALTs mand - har lagt alle fotos i Min Kones Kor på Facebook. Vi besluttede ikke at give 
Campuskoret adgang, da de ikke har vist interesse for dette. Ester har til formanden haft anledning 
til at rose korets virke her i denne sæson. 

 
3. Kassereren 
 

Alt har igen været, som det plejer efter Corona-perioden.  
 
Hanne bemærkede, at til festen den 11/6 var der fadølsanlæg inkl. ét fad til en pris af 1.200 kr. 
Desværre blev kun halvdelen drukket, så det er for dyrt at bruge denne løsning. Næste gang kan vi 
købe nogle kasser øl i stedet.  
 
Vi skal huske at sende en reminder ud den 1. august 2022 til medlemmerne og minde om betaling 
på kr. 900. Deltagerbetalingen er i alt 1.800 kr. for en sæson. Det er op til medlemmerne, om de vil 
betale hele beløbet på én gang eller vælger at betale i to rater. 

 
4. PR/Ekstern kommunikation 

 
Mette er ved at være fortrolig med Facebook og opdateringen af samme. Hun har fundet ud af, at 
man kun kan uploade 10 fotos ad gangen. Næste event kunne være, når vi er stamkor til november 
i Grundsvigskirken. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at vi som vanligt starter den nye sæson 
den første tirsdag i september – dvs. den 6. september 2022. Vi kan bruge et af de officielle billeder 
ved denne lejlighed. Man kan uploade og dele på siden ”det sker i byen”, så folk kan blive gjort 
opmærksomme på, hvad der foregår i Kor Dialis. 

  



 
 
 
 

 

5. IT/Hjemmeside 
 
Carsten har talt med Claus og forsøgt at få styr på de IT-mæssige udfordringer. De to herrer har 
afholdt 2 teams-møder, og Claus har forklaret, hvordan det fungerer. Claus vil gerne supportere 
Carsten, så der kan komme styr på det.  
 
Hjemmesiden kan bruges til download og lydfiler, og bestyrelsen talte om, at det ville være en god 
ide og præsentere det for koret. Det kunne fx være vores video fra jubilæumskoncerterne. Det hele 
trænger til en kraftig opdatering, og det gælder også bestyrelsessiden. Vi skal sikre os, at vi har alle 
dokumenter vedr. hjemmeside med mere, da det kun er Claus, der har haft disse dokumenter. 
Forsiden skal til alle tider være opdateret, så det ikke ser ud som om, at hjemmesiden ikke er aktiv.  
 
Der er en begrænsning i, hvor meget der kan uploades på hjemmesiden. Carsten vurderer, hvad der 
er nødvendigt at have på hjemmesiden. Dorrit og Meede vil gerne sparre med Carsten i relation til 
dette. For nuværende besluttede bestyrelsen at fortsætte med Word Press som platform til vores 
hjemmeside. 
 
Bestyrelsens mailadresser skal kun kunne ses af bestyrelsesmedlemmer.  
 

6. Evaluering 
 
Forårskoncerter (+forløb med Campuskoret) 
Bestyrelsen var enige om, at det var nogle gode forårskoncerter og gode koncertsteder, vi har haft 
dette forår og med et helt anderledes repertoire. Der har været god respons på vores koncerter. 
Det har været godt at ryste posen lidt. Kette kommenterede, at koncerten i Margrethekirken gik 
OK, mens koncerten i Albertslund gik endnu bedre og ikke mindst koncerten i Kapellet var bare 
cremen i kagen. Det har udfordret koret at synge så forskellige steder.  
 
Frederiksberg Kommune har oplyst, at fremover vil kapellet være opvarmet hele året. Kette 
foreslog, at vi måske kan synge der til jul?! Meede fik meget flotte kommentarer i Margrethekirken, 
selvom vi ikke selv syntes, at det var den bedste optræden, vi havde den dag. 
 
Evaluering af Campus-samarbejdet 
Campus var ikke særligt mødestærke, men for de medlemmer, der dukkede op, har det været en 
rigtig stor oplevelse; til gengæld var der ikke meget at hente for Kor Dialis – vi fik ikke så meget 
retur. Det var en fin korlørdag, men heller ikke mere end det. Dem der var til øvning hos Campus fik 
en god fornemmelse af det niveau, der er i Kor Dialis. Det var meget lærerigt. 
 

7. Efterårets repertoire + aktiviteter 
 
Meede delte en liste med repertoiret ud for efterårssæsonen. Dokumentet er også ment som en 
huskeseddel for efteråret. Vi skal som sagt være stamkor til Rutter-koncerten med Kor72 i 
november måned, hvor John Rutter selv kommer og dirigerer. Det skal vi prioritere og øve meget 
grundigt.  
 

  



 
 
 
 

 

8. Koncerter i efterårssæsonen + julekoncerter 
 
Julekoncerterne foreslås afholdt hhv. den 6/12 + 13/12 + 20/12-2022. Julekoncerterne bliver med 
vinter/snetemaet, som vi skulle have sunget i 2020. Der er allerede øvefiler til de fleste af sangene, 
så medlemmerne kan øve hjemme. Hanne har lavet lydfilerne, men de har ikke været uploadet på 
hjemmesiden.  
 
Vi spørger Flemming Dreisig, om han kan komme og spille til julekoncerterne. 
 

9. Kammerkoret 
 
Optagelsesprøve til kammerkor 
Der var færre dialisser til prøven i forhold til dem, der rakte hånden op, da Meede spurgte koret 
om, hvem der var interesserede. Meede følte prøverne gik rigtig godt – og det fungerede fint med 
kvartetten. Meede fik hørt nogle nye ting hos nogen af kormedlemmerne. Efterfølgende har Meede 
fået nogle spidse kommentarer på mail fra nogle sure og fornærmede kormedlemmer, som ikke 
blev optaget i kammerkoret.  
 
Vi melder nu ud til medlemmerne, hvem der er blevet optaget i kammerkoret. Det skal ud til alle, 
og vi skal være åbne omkring kammerkoret. Der skal lægges vægt på ved korstart, at det handler 
om Kor Dialis og ikke kammerkoret. Der skal ikke skabes myter om kammerkoret, og der skal være 
klare linjer. Det er meget vigtigt, at det ikke handler om et A og et B-hold. Kammerkoret er et 
supplement til Kor Dialis. Vi skal til stadighed styrke det sociale netværk i koret, så ingen føler sig 
udenfor. Nogen kormedlemmer har spurgt om at komme til prøve, og Meede har måttet sige til 
dem, at de skulle synge nogle år mere, før de kan komme til korprøve. 
 
Der var flere spørgsmål at tage stilling til: hvad skal det koste og skal Meede have løn for 
optagelsesprøverne? Vi kan søge om en ekstra bevilling hos kommunen. Der er stadig ubrugte 
midler, som evt. kan komme i spil. Skal koret øve en eller to gange om måneden? Det taler vi om 
ved første mødegang. Dorrit kommenterede, at hun gerne ville have faste dage, hvor kammerkoret 
mødes. Hanne beregner, hvad det koster at lønne Meede for sit arbejde i kammerkoret. Det kunne 
være 2 lektioner pr. måned. Det skal være ren undervisning uden andre elementer.  
 
Når kammerkoret øver, stopper Kor Dialis 5 min før kl. 21 og ved næste mødegang, vil der være 
ekstra 5 min til rådighed. Det kan tænkes, at nogle af kormedlemmerne tager en øl efter korprøven, 
hvis ikke man er med i kammerkoret. 
 

10. Datoer i efteråret, der skal meldes ud til koret 
 
Opstartsdato + cafeaften uge 41 + julefrokost lørdag 19/11. Vi kan forhøre os i koret, om nogen har 
lyst til at arrangere en julefrokost for koret – frokosten er for egen regning. Dato for korweekend er 
11. + 12. marts 2023. Kette og Jonna kontakter plejehjemmet. Den 14. marts 2023 er der 
generalforsamling. Efter nytår starter vi allerede den 3/1-2023. 
  
 

 



 
 
 
 

 

 
11. Opdatering af årshjul 

 
Årshjul 2022 gennemgået og tilrettet. Nyt årshjul for 2023 præsenteret og tilrettet. 
 

12. Eventuelt 
 
Sommerfest 
Grisefesten var rigtig hyggelig, selvom der ikke var så stor tilslutning. Dorrit kommenterede, at der 
er en meget bred flok i koret forstået på den måde, at ikke alle er interesserede i at deltage i fester 
og deslige, men har nok i at komme og synge i koret. Det gælder især de yngre medlemmer. Vi skal 
ikke lægge festen for sent på sæsonen, da medlemmerne skal så mange andre ting, når det er 
sommer. Corona har sikkert også gjort sit til, at tilslutningen var lidt lavere.  
 
Til foråret gentager vi Rutter-requiet suppleret med noget fra rosengårdsviserne og evt. noget af 
Hugo Alfven. Det er et ønske fra nogen af medlemmerne. Vi holder forårskoncerter hhv. 9/5 + 16/5 
+ 23/5 i 2023. Sommerfesten bliver den 3. juni 2023, hvor haven er reserveret. Lørdag den 27/5 er i 
pinsen, så den dato dur ikke.  
 
Hugo Alfven kunne også være en ting, som kammerkoret kan synge. Hanne J beder den nye Hanne 
om at booke kapellet. Johnna kan booke Aalholm Kirke (efterfølgende har Kette bekræftet, at 
Johnna kontakter kirken) – Brian kan booke Margrethekirken – Meede vil spørge Opstandelskirken i 
Albertslund.  
 
Charlotte fra plejehjemmet har fundet ud af, at vi skal ”betale” for brug af plejehjemmet med en 
koncert 1-2 gange om året. Derfor vil vi foreslå, at vi synger en julekoncert. Kette foreslog, om 
kammerkoret skal holde en koncert for plejehjemmet.  
 
Carsten omtalte korets kalender på hjemmesiden og opdateringen af denne. Kan tages fra den 
mail, som Dorrit sender ud til hele koret. Susanne nævnte WordPress, som fungerer som en 
kalender, hvor man kan indsætte de forskellige events – fx et halvt år ad gangen. Susanne ville 
gerne sørge for denne planlægning. 
 

13. Næste møde  
 
Vi mødes næste gang hos Susanne den 30. august 2022 kl. 18.00. 

 
Mødet blev afsluttet kl. 21.30. 


