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Møde  Referat fra bestyrelsesmøde 
  

Dato Fredag den 28. december 2018 
 

Sted Korhuset, Brinken Kolding 
 

Deltagere Erik Schlünsen 
Keld Jensen 
Brian Jørgensen 
Per Nielsen 
Per Johnsen 
Jørgen Steiner 
Bo Skibelund 
Erik Andersen 
 

Fraværende - 
Kopi Alle kormedlemmer 

 
Næste møde Ikke aftalt 
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1. Korstart 2019 og generalforsamling 
Første øveaften efter nytår bliver onsdag den 9. Januar, men det bliver uden Bo, der først vil komme 
den efterfølgende onsdag, den 16. Januar 
 
Generalforsamling  for koret og korhuset  bliver afholdt onsdag den 6. marts, start kl. 18:30. 

 
2. Evaluering af julekoncerter 

Sankt Nicolai: 
Koret har generelt modtaget positive tilbagemeldinger efter koncerten. 
Der er dog tilsyneladende stadig problemer med lyden fra ca. midt til bag i kirken, hvor publikum har 
vanskeligt ved at høre, (især) hvad der bliver sagt. 
 
Problemet har tidligere været diskuteret i bestyrelsen, og det er egentligt besluttet at sætte penge af 
til en opgradering af vores lydanlæg (der kan umiddelbart nemt sættes et par ekstra højttalere til 
forstærkeren). Da det ikke er ’bare lige’ at lave ’god’ lyd i en kirke som Nicolai, skal vi nok have 
hjælp fra en professionel lydmand. 
 
Storm er blevet spurgt tidligere, men er åbenbart ikke vendt tilbage. 
 
Bo nævnte, at man har en god lydmand i Tøjhuset i Fredericia. Bo vender tilbage med et navn. 
 
CC-Musik (er det CC Proshop?) i Kolding blev også nævnt som et muligt emne til at hjælpe os. 
 
Hjerndrup kirke: 
Det var en god oplevelse i Hjerndrup kirke. 
 
Der var sørget for en fin annoncering, og kirken var fuld.  
 
Økonomi Nicolai: 
Der er et underskud på ca. 4.000,- kr. på koncerten i Nicolai. 
 
Der var knap så mange tilskuere, som der plejer at være. Det kan måske skyldes tidspunktet ret 
tidligt i december (den 3.). Efter Keld’s mening kunne den sparsomme annoncering også have haft 
indflydelse. 

 
3. Dirigent 

Bo fortsætter indtil videre, men er indforstået med at koret søger efter en anden dirigent eller én, der 
eventuelt kan gå ind og supplere, når han i perioder er forhindret (Bo nævnte bl. a. at han lige nu får 
mere at bestille på gymnasiet). 
 
Bassisten (Emilian Cupa) fra Jazzband Kolding er tidligere blevet nævnt som et muligt dirigent 
emne. Keld kontakter ham. 
 
Der skal fortsat sættes fokus på at finde en ’permanent’ løsning på problematikken omkring korets 
dirigent. 
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4. Arrangementer etc. 2019 
 

1.  Erik S. foreslog, at koret skulle planlægge en tur til udlandet og/eller et større arrangement 
på f.eks. Kolding Teater. 

 
På grund af den hjemlige situation meldte Bo helt klart fra til en udlandstur, og med hensyn 
til et (risikabelt) projekt på teatret mente Brian ikke, at korets økonomiske situation for tiden 
var gearet til et sådant arrangement. Emnerne blev ikke diskuteret videre. 

 
2.  Det blev besluttet at arbejde videre med ’Grand-Prix’ projektet, hvor koret allerede har nogle 

sange. Bo er indstillet på at arrangere ét eller flere yderligere nummer/numre. 
 

Ét eller flere nummer/numre fra Kim Larsen kunne også være en mulighed. Bo overvejer. 
 
3. Der planlægges en forårs-/sommer-koncert med bl.a. Grand Prix/Kim Larsen numre den 12. 

juni kl. 19:30 på Nicolai Scenen. Det kunne være med en solist og rytmegruppen fra 
Jazzband Kolding. 

 
Per N. kontakter Nicolai Scenen for booking af datoen. 

 
4.  Damekoret, Harperne, fra Aarhus er interesseret i at lave et arrangement med os. Bo er lidt 

skeptisk mht. indhold og udbytte. Der bør dog arbejdes videre med sagen. Erik S./Keld. 
 
5. Jazzband Kolding skal underholde i forbindelse med Kulturnatten i august 2019. Koret er 

blevet kontaktet af Benny Nicolaisen, om vi vil deltage og underholde i pausen i bandets 
koncert. Det bør vi sige ja til. 

 
6. Julekoncert(er) 2019. 
 Efter årets (2018) julekoncert meddelte ’Sct. Nicolai’, at vi i 2019 kunne råde over kirken for 

koncert den 1. december. Det er ikke særligt attraktivt set i lyset af årets koncert tidligt i 
december. Keld kontakter ’Sct. Nicolai’ igen. 

  
 Koncert i Kristkirken menes ikke at være et alternativ på grund af ’præsterne’. 
  
 Udenfor Kolding kunne Tyrstrup og Vamdrup kirker være en mulighed. Keld kontakter 

kirkerne. Onsdage eller søndage er mulige. 
  
 Det var en succes med Jeanette Bonde i Sct. Nicolai kirke. Hun er interesseret i at optræde 

med KM igen.  
 
5. Eventuelt 

Nye medlemmer: 
Som vi ved, mangler koret ’nyt blod’ under 70 (mindst). Der blev drøftet forskellige forslag til 
hvervning: 

• ’Åbent hus’ med syng sammen aftener, hvor der serveres lidt smørrebrød og snaps?? 
• Genoptryk og uddeling af den fine hvervefolder (i korrekt design) til forskellige områder i 

byen. Folderen skulle omdeles af korets medlemmer, alternativt blev ’Forbruger Kontakt’ 
nævnt, økonomi skal undersøges. 

• Bo syntes, at vi skulle forsøge at promovere koret gennem f.eks. Facebook og YouTube. 
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KM har allerede en Facebook side: Kolding Mandskors Venner. 
 
 
Efter Bo’s mening vil det ramme yngre/unge mennesker mere (på en anden måde) end 
syng sammen aftner. 
 

 Det ville være fint med små klip på Facebook/YouTube med nogle af vores solister: 
• Bobo Moreno 
• Lene Siel 
• Annette Heick og hendes forældre/far 
• Jeanette Bonde 
• Anne Herdorf 
• ….. 
 
Her kunne de fortælle om, hvordan de oplevede at synge sammen med KM. 
 
Er der nogen, der kan hjælpe med at få sådan noget sat op?,…. i koret eller nogen vi 
kender?? Henning Buch, TV-Kolding?? 

 
Økonomi: 
Der træder tilsyneladende nye kommunale?? tilskudsregler i kraft i 2019. 
 
Der bliver afholdt et møde vedrørende Tilskudsportalen den 8. Januar, 2019. Brian og Per J. deltager. 
 
Koret bør også søge Kai D fonden om midler igen. 
 
 
 
 


