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Mødested Online 

Deltager Gospel Unlimited 

Fraværende   

Referent  Vi optog mødet Tine 

 

Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1 Valg af referent, 
ordstyrer og 
stemmetæller 

Optog møde Tine skriver referat 
Lone ordstyrer 
Stemmetæller Lone ved håndsoprækning 

 

2 Godkendelse af 
indkaldelsen 
 

Indkaldelsen var lovligt indkaldt og derfor godkendt  
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Formandens beretning 
 

Først af alt et STORT TAK til alle i koret for at støtte op 

omkring Gospel Unlimited. 

 

Tak til den gl. bestyrelsen for det forarbejde de har gjort for 

at sende den nuværende bestyrelsen godt afsted. 

 

LIDT OM ÅRET DER ER GÅET:  

Vi tog over fra den gl. bestyrelse som overleverede alt 

materiale til os. 

I november 2020 mødtes den nuværende bestyrelsen: Mål 

var: 

- at konstituere sig 

- finde ny korleder 

- finde en måde at sige ordentligt farvel til Bjørnbak 

- holde gang i koret – Memory Mondays 

 

Kort efter havde vi kontakten med Sara og 

ansættelsessamtale blev udført og i januar 2021 havde vi 

kontrakt på dette. Sara var blevet ansat, og i februar 

fastlægger vi datoerne for ny sæson.  

 

Så gik vi i gang med at planlægge sæsonen, repertoire med 

Sara, sende sange og sætte hende ind GU – Det blev 
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åbenlyst at vi ikke kunne mødes fysisk og vi tænkte i andre 

alternative baner. Vi har talt rigtig meget om øvesteder 

 

Præsentation af Sara til koret og på vores hjemmeside. 

 

Videohilsen til Bjørnbak – tak til alle der deltog og til alle jer 

andre der var med i tankerne. 

 

Opstart 1. marts med ind hyret tekniker, køb af streaming 

udstyr. Først gang gik ok, men så var det kun ned ad bakke. 

 

1. gang vi mødtes på streyf. Fantastiks sted – tak Eva og en 

fantastisk aften. 

Men meget arbejde i at bære udstyr – mega hårdt. Vi havde 

lige en mega sjov øver hos Nanna, men var alle enige om at 

der skulle en dirigent til for resten af sæsonnen. 

 

Sara siger op men sætter os i forbindelse med Claus. Claus 

kom på og det var en fest. Et kærkomment indspark og man 

mærkede straks at korets øjne blev tændt. Fedt! 

 

Claus overvejer om han vil være vores dirigent og vi 

overvejer om vi vil have ham. Det er jo dejligt at vi kan se 

ham an de næste øvegange og fantastisk hvis det er et 

match made in heaven. Hvis det ikke lykkes, så har koret 

stadig nogle kort på hånden som der kan prøves af. 

Der er også et spørgsmål om løn, som vi skal se om vi kan 

honorere.  

 

4 Korleders beretning 
 

Udgår da der ikke er nogen korleder  

5 Fremtidsplaner Ny korleder 
Tine opfordrede til at alle kommer med deres inputs til 
fremtiden, hvad synes I om Claus, har I andre ønsker etc. 
Stor tillid til Claus og ønske om at han fortsætter. Er god til 
mændene, giver gejst, kæmpe fornøjelse. Positivt han er en 
mand, så en klar fordel for mændene. Fantastisk energi. God 
deling mellem det kirkelige og så vores kor, det vi står for. 
Det kom op, at det muligvis er en ulempe at han har huset 
ned på Falster. Bestyrelsen tror dog på, at idet han har bolig 
i København, så at han kommer hver mandag. Hvis Claus 
skriver under på en kontrakt, så skal han selvfølgelig komme 
hver mandag. 
Majbrit ville høre om vi har talt repertoire med ham. Nej, 
han har fået tilsendt en del af vores sange, dem vi er vilde 
med. Men ved ansættelsessamtale vil vi gerne snakke med 
ham om dette, korets lyd, funky og måske knap så poppet. 
Vi skal ikke være backing kor og udvikle vores solister, og vi 
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godt kan lide den sorte gospel lyd, blandet med vores sjove 
sange. 
Sofie ønskede en stabil korleder der vil os, der har energi og 
som har forberedt sig og kan se et længere perspektiv med 
os. Han virker positiv, men vi skal have stabilitet og vi skal 
have ham i vores retning. 
Sofie takkede Emil for at han har været så fleksibel og har 
stillet op alle mulige steder for at spille for os. 
Vi skal være indstillet på at et nyt samarbejde med en ny 
korleder vil tage tid før vi både korlederen og vi bliver 
trygge. 
 
Øve indendørs 
Tine har talt med koordinator Charlotte i Brorsons og vi er 
næsten sikre på at vi må komme tilbage til kirken på 
mandag, dog skal vi lige undersøge om der er yderligere 
restriktioner ved sang. Tine ringer tirsdag til coronasmitte.dk 
og får besked. Taler herefter med Charlotte og så må vi høre 
om vi får ok. Tine skriver ud på FB med resultatet. 
Der blev besluttet at alle i koret viser Corona pas hver gang 
og at ikke møder til kor, hvis der har været nærkontakt i 2. 
eller 3. person og at ved mindste tvivl bliv hjemme. 
 

5 Valg til bestyrelsen Lone gav et overblik/indførsel i hvad bestyrelsen laver 
 
Formand: 
Overordnet ansvarlig – den er skriver under på tingene. 
Ingen bunde opgaver 
 
Kirkeansvarlig: 
Koordinere med kirken (Charlotte) cleare datoer, årligt 
møde, hvor man forventningsafstemmer og underskriver 
kontrakt. Det er en god og fin kontakt vi har med kirken. 
 
Koncertansvarlig: 
Koordinere koncerter med forskellige kirker, sommer og 
julekoncert med Brorsons. Lys, lyd og betaling skal 
arrangeres, samt at få koret til at give en hånd med fx med 
gear etc.  
 
SoMe ansvarlig: 
Facebook og hjemmeside – vi har dog en fyr vi betaler et 
årlige abonnement til for at få hjælp. 
Markedsføring externt – skabe hype om vores koncerter 
Det vil være muligt at få hjælp til dette fra andre dygtige 
kormedlemmer og Shilan står i kulissen 
 
Medlemsansvarlig 
Koordinere stemmeprøver med bestyrelse, korleder og 

 
Tine 
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kandidater. 
 
Bestyrelsen i fællesskab: 
Overordnet styring: ambitionsniveau, retning og beslutte 
mængden af medbestemmelse og inddragelse af andre i 
koret. Hvor meget vi skal løfte i flok og hvor meget 
bestyrelsen skal deltage. Det næste år er at få landet den 
nye korleder og få sikret GUs fremtid. 
 
Møder: 
Fysiske møder hver 6-8 uge og online møder hver 4 uge. I 
starten er der lidt mere pga. praktiske ting. Det har været 
frustrerende at mødes online, men også praktisk for at få 
noget besluttet hurtigt. Men vi opfordrer til begge. 
 
Vi opfordrer til, at der er 7 i bestyrelsen, så der er plads til at 
man kan trække sig i en periode, hvis behov opstår, og vi har 
også haft andre i koret inde for at hjælpe. 
Man sidder i bestyrelsen for 1 år. Hvem ønsker at give 1 år 
af deres tid til Gospel Unlimited. 
 
Sofie opfordrede til at vi løfter i flok, at man melder sig til 
bestyrelsen. Vores kor er en forening og derfor glæder 
foreningsånden og hun opfordrede til at stille op. 
 
4 kormedlemmer meldte sig til bestyrelsen 
Frida, Anne, Amanda og Natalia 
Så er vi oppe på 7 med Tine, Amalie og Jan 
 

6.  Regnskab Jan fremlagde regnskabet for 2020 og viste budgettet for 
2021. 
Vi startede så en drøftelse om kontingent og om hvor meget 
vi kan skrue på de forskellige udgifter for at få overskud. 
Claus’ er jo en del dyrere end Kristine og derfor har vi ikke 
længere overskud som før. 
Regnskabet blev godkendt af alle til mødet. 
 

 

6 Kontingent Eva opsummerede ift. Jans indlæg. 
Hvordan ser situation ud for at sætte kontingentet op: 
- sårbar økonomi 
- høje ambitioner – dette skal balancere 

- Dygtige folk ved roret og det koster. 
- Vi har ingen indtægter, ingen kontingenter og kan vi 

lave en koncert nu, er vi dygtige nok nu 
- Måske skal vi tilbagebetale tilskud 
- Vikarlønninger der har været høje 
- Vi har haft det samme kontingent i mange år – 

lignede kor ligger mellem 1.200 – 1.400 kr  
Bestyrelsen anbefaler at vi forhøjer kontingentet til 1.000,- 
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pr. sæson og man kan komme til bestyrelsen, hvis der skal 
laves en ordning. 
 
Bestyrelsen ved godt, at vi har betalt fuld pris de sidste 2 
sæsoner, selvom vi ikke har fået det samme for pengene, 
men der ville højst sandsynligt ikke være noget kor, hvis vi 
ikke havde støtte op og GU.  
 
Frida fortalte at man ved hver GF, da hun var i bestyrelsen, 
drøftede om kontingentet skulle sige. Økonomien var god 
på det tidspunkt og behovet var ikke til det. Men det er de 
nu. Frida støtter forslaget og tilføjede at vi bare skal være 
glade for at det ikke er sket før. 
 
Sofie, støtter også op og har undret sig over at det ikke er 
steget i alle disse år. Glad for at bestyrelsen har taget 
hensyn til studerende, så man ikke skal ud af koret pga. 
økonomien.  
 
Der var andre kommentarer om at man støttede op om en 
kontingentstigning. Der var forslag at de der kunne måske 
betalte lidt mere.  
 
Vi drøftede også hvor mange vi skal være i koret og vi 
prøvede at skalere op og ned i Jans Excel ark for at se, hvad 
der skete. Men der var bred enighed om, at 48 er det det 
perfekte antal med 8 i hver stemmegruppe. Vi må også 
spare og holde vores korlørdag evt. i kirken og lave 
sammenskudsgilder. Per ville også gerne starte 
gospelgudstjenester op igen. 
 
De 1000 kr. er også baseret på at julekoncertbilletterne 
hæves. 
 
Ved afstemning blev det enstemmigt vedtaget en stigningen 
på 1.000 kr. pr. sæson. 
 

 Valg af revisor Anne-Mette blev genvalgt som revisor 
 

 

 
 


