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Møde  Referat fra bestyrelsesmøde 
  

Dato Onsdag den 27. marts 2019 
 

Sted Korhuset, Brinken Kolding 
 

Deltagere Keld Jensen 
Peter Lanting 
Per Nielsen 
Per Johnsen 
Erik Andersen 
 

Fraværende Brian Jørgensen 
Kopi Alle kormedlemmer (på 

hjemmesiden) 
 

Næste møde Ikke aftalt 



 
 Side 2/4 

5. Diverse 
a. Harperne 
b. Skamlingsbanken 
c. Tilskud fra kommunen 
d. Genforeningen, fejring 2020 – Tyrstrup Kirke 
e. Udlandstur 2020 – Holland? 

  
 
1. Konstituering 

Formand:  Keld Jensen 
Næstformand:  Peter Lanting 
Kasserer:  Brian Jørgensen 
Sangudvalg:  Per Nielsen 
Skriverkarl:  Erik Andersen 

 
2. Udestående fra bestyrelsesmødet d. 18. december 2018 

• Grand Prix projektet og Kim Larsen sange er foreløbig sat på hold 
• På grund af ovenstående bliver den ’planlagte’ koncert med GP-sange den 12. juni ikke til 

noget 
• Der arbejdes videre med Harperne. Se punkt 5. 
• Kulturnat 2019. Se punkt 3.  
• Julekoncerter. Se punkt 3.  

 
3. Program 2019 

a) Forårskoncert:  
Drachmann-selskabet i Kolding har kontaktet KM med henblik på deltagelse i et 
arrangement i Marielundskoven den 12. maj 2019. Vi har indvilliget i at deltage med 4-5 
Holger Drachmann numre. Hvis vi ikke kan nå at lære numrene 4-stemmigt, kan vi godt 
synge unisont (f.eks. Midsommervisen).  
 

b) Aften med ’syng med KM’: 
Vi vil forsøge at arrangere en ’syng med Kolding Mandskor’ aften. Maria vil spille til en 
række fællessangsnumre og KM synger lidt fra vores store repertoire. 
 
Erik A udarbejder et forslag til pressemeddelelse, der skal sigte mod eventuelle nye 
sangere, men alle skal være velkomne. 
 
Arrangementet planlægges foreløbig til den 22. maj 2019. 
 

c) Sommerafslutning: 
Sommerafslutningen afholdes den 19. juni 2019. 
 

d) Start efterår: 
Den nye sæson starter den 7. august 2019. 
 

e) Kolding Kulturnat 23. august 2019: 
Keld har igen talt med Benny Nicolaisen fra Jazzband Kolding med hensyn til optræden i 
orkestrets pause. Der var tilsyneladende opstået lidt usikkerhed omkring arrangementet. 
Keld følger op. 
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f) Stiftelsesfest: 

Det har været umuligt at få tilslutning til KM’s stiftelsesfest de seneste år. Det synes 
bestyrelsen er en skam, og vi vil prøve igen.  
 
Sæt derfor kryds ved fredag den 20. september 2019. Vi vil foretage en uformel ’Galup’ 
undersøgelse for at se om bestyrelsen skal feste alene. 

 
g) Julekoncerter (kirker, solist…): 

Keld har kontaktet Sankt Nicolai kirke og foreslået den 8. eller 15. december, i stedet for 
den 1. december, for afholdelse af julekoncert 2019. 
 
Kirken vil ikke svare, før de har modtaget regnskab fra den seneste koncert. Erik S. har 
allerede skriftligt meddelt kirken om resultatet (underskuddet), men de vil tilsyneladende 
have det egentlige regnskab. Brian har derfor sendt dette til rette vedkommende. Keld 
følger op på sagen. 
 
Vi vil helst afholde vores ’primære’ julekoncert i Kolding, men vil ikke kontakte andre kirker 
(Brændkjær, Simon Peters….), før vi får endelig afklaring fra Sankt Nicolai. 
 
Udenfor Kolding kunne vi måske kontakte: Vonsild, Sommersted, Vamdrup, Tyrstrup 
…kirker.  
 
Solist(er): 
Jeannette Bonde vil gerne optræde med KM igen 
 
Keld har talt med Mette Nadja Hansen ved et arrangement på Godset, hun ville gerne 
optræde med KM også (Man kan høre hende på internettet f.eks. på noget, der hedder 
Soundcloud). 
 
Henrik Rønnow (trompetist fra Haderslev) kunne måske også være en mulighed. 
 
Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på nogen solist endnu. 
 

h) juleafslutning 
Der vil være juleafslutning i Korhuset 18. december. 

 
 
4. Opgaver 

a) Lyd 
Keld har kontakt til en lydmand fra Godset, Klaus Henriksen. Han vil gerne se på vores 
lydanlæg og eventuelt komme med en vurdering af, hvordan vi kan opgradere det til at give 
en bedre lyd, f.eks. i en kirke som Sankt Nicolai.  
 

b) Foldere 
Vi får genoptrykt vores Info-folder til senere uddeling. Keld taler med Erik S. om trykningen. 
 

c) Facebook 
Jørgen Isaksen vil stå for vores facebook aktiviteter. 
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d) Presse 

Som skriverkarl vil Erik A. stå for kommunikation til presse etc.  
 

e) kirker 
Peter Lanting vil stå for kontakten til kirker i forbindelse med koncerter . 

 
  

5. Diverse 
a) Harperne 

Keld kontakter Harperne og meddeler, at vi p.t. ikke kan tilbyde at lave et arrangement med 
dem i Kolding, men at vi eventuelt gerne vil komme til Aarhus og medvirke i ét af deres. 
  

b) Skamlingsbanken 
Vi skal tilbyde os i forbindelse med indvielsen af det nye anlæg på Skamlingsbanken. 
 

c) Tilskud fra kommunen 
Per J. og Brian har været til møde vedrørende de nye tilskudsregler (tilskudsportalen) fra 
kommunen. Vi skal søge §79 midler til efteråret. 
 

d) Genforeningen, fejring 2020 – Tyrstrup Kirke? 
Vi bør forsøge at komme med i mindst ét arrangement i forbindelse med fejringen af 100 
året for Genforeningen i 1920. Tyrstrup kirke blev nævnt. Peter L. tager kontakt. 
 

e) Udlandstur 2020 – Holland? 
Vi stiler mod en kortur til udlandet i 2020. Holland kunne være et godt bud, og Peter L. vil 
starte ’forundersøgelserne’. 

 
 
 
 


