
Referat af bestyrelsesmøde i Venneforeningen Danmarks 
Underholdningsorkester 

5. oktober 2020 kl. 16.30  - videomøde 
 
Til stede: Bibi Øvermyr, Ole Hviid-Nielsen, Christine Rosenberg, Henrik 
Lorentzen, Lise Søgaard Sørensen, Erik Larsen, Anne Marie Møller. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Oplevelser og evaluering af Beethoven-marathon og Jesus Christ Superstar 
5. Medlemsstatus og overdragelse af økonomi 
6. Tur til Budapest - status 
7. Kommende koncerter og aktiviteter - info fra sekretariatet  
8. Venneforeningsarrangementer - hvad gør vi? 
9. Kommunikation til Venneforeningen - aktuelt nyhedsbrev og hjemmeside 
10. Opsamling af info fra sekretariatet og evt. opgaver til næste møde 
11. Evt. 
12. Næste møde 

 
1. Bibi blev valgt som dirigent. 

 
2. Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Henrik blev valgt som referent. 

 
4. a. Beethoven: Bred enighed om at det var en god oplevelse, og at der var en god stemning. 

Det var en stor succes med salg af cd-bokse (40 stk.) og hvervning af nye medlemmer (20 
stk.). Der er også en god tilbagemelding fra sekretariatet. 
Den tyske musikkanal Takt 1 viser optagelser fra weekenden (se link på hjemmesiden), og 
DR P2 er også på vej med optagelser. 
b. Jesus Christ Superstar: Det gik godt med salg af programmer (med vores flyer indlagt) og 
vores optræden i den nye moderigtige T-shirt. 
 

5. Lise og Ole aftaler overdragelsen af kassererhvervet efter mødet og inddrager Bibi, der har 
indsamlet nødvendige godkendelser fra banken. 
 

6. Turen til Budapest forventes at blive realiseret. Hverken DUO eller Adam ønsker p.t. at 
aflyse, men der kan selvfølgelig komme en aflysning fra Ungarn, eller rejsereglerne kan 
blive ændret. Der er 15 tilmeldte, som har indbetalt depositum. 
 

7. Orkesteret har en række aktiviteter i efteråret, som ikke direkte involverer os, bl.a. 
pædagogiske forløb i Viborg og julekoncerter med Burhan G. Den 6. december vil vi gerne 
være til stede til Haydns ”Skabelsen”. Der er planlagt tre Fischer-koncerter i 2021: i februar, 
maj og november. I den forbindelse er det vigtigt at minde sekretariatet om at 
Venneforeningens medlemmer skal tilbydes billetter først og med rabat. 
Der er planer om en nytårskoncert a la sidste år, men ikke med almindelig dans pga. 
coronasituationen. Den bliver nok i Konservatoriets koncertsal lørdag den 16. januar og kan 



med fordel kombineres med en nytårskur igen. Christine undersøger om samme 
leverandør som i 2020 kan levere i 2021. Vi forventer ca. 80 deltagere. Ole undersøger om 
nytårskuren kan foregå i Konservatoriets kantine. 
 

8. Frans Rasmussen er desværre afgået ved døden. Ole foreslår at lave syng-med-
arrangementet med Phillip Faber i Spil Dansk Ugen 2021. Ole kontakter Phillip herom. 
Et arrangement med filmmusik har tidligere været foreslået, og nu vil vi gerne realisere det. 
En arbejdsgruppe bestående af Lise, Bibi, Anne Marie og Henrik ser nærmere på det. 
Det kunne evt. finde sted i april 2021. Bibi har en kontakt på Aarhus Universitet. En række 
steder foreslås: Trommen i Hørsholm, Hotel Bella Sky, Betty Nansen Teatret, Bibliografen i 
Bagsværd. Til et senere arrangement kunne det overvejes at invitere en filmkomponist. 
Anne Marie nævner også Peter Vuusts projekt om betydningen af fælles sang- og 
musikudøvelse. Projektet har netop modtaget en stor forskningsbevilling. 
 

9. Anne Marie vil se på tekst til et nyhedsbrev der omtaler de kommende planlagte og 
ønskede arrangementer. Hjemmesiden bør også opdateres, men vi venter med Facebook. 
 

10. Info fra sekretariatet og opgaver til næste møde fremgår af referatet (ansvarlige personer er 
fremhævet med fed). 
 

11. Intet under evt. 
 

12. Næste møde blev efter mødet fastlagt til tirsdag den 3. november kl. 8 til 9.30 i Lydens Hus. 
 


