
Referat af bestyrelsesmøde i Venneforeningen Danmarks 
Underholdningsorkester 

13. januar 2021 kl. 9.00 - videomøde 
 
Til stede: Bibi Øvermyr, Ole Hviid-Nielsen, Henrik Lorentzen, Lise Søgaard 
Sørensen, Erik Larsen, Anne Marie Møller, Mette Thykier. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Siden sidst – hvordan har I haft det? 
5. Arrangementer i fremtiden  

a. filmarrangement (Anne Marie) 
b. syng i kor (Ole) 
c. nytårskur – erstatning generalforsamling? 

6. Orkesterstøtte 
a. tilskud til vedligeholdelse af instrumenter (Ole) 
b. tilskud til kontrafagot (Bibi) 

7. Bemanding til koncert den 28. februar 
8. Nyt fra sekretariatet  
9. Evt. 

 

 

1. Valg af dirigent 
 
Bibi blev valgt til dirigent. 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
3. Valg af referent 
 
Henrik blev valgt til dirigent. Vi talte om at det er fint at referater godkendes efter møderne 
og derefter lægges på hjemmesiden. Sidst talte vi også om at bruge Google Drev til 
referater og andre dokumenter. Bibi følger op på dette. Ligeledes blev det nævnt at et 
punkt på dagsordenen skulle være generelt at følge op på punkter fra det foregående møde. 
Det vil typisk ske i løbet af mødet når punkterne gennemgås. 
 



4. Siden sidst 
 
En kort runde med status fra os hver især. Lise oplyste desuden at der netop er sendt 
kontingentopkrævning ud til medlemmerne. 
 
 
5. Arrangementer i fremtiden 
 

a. Filmarrangement: Anne Marie har været i kontakt med Jesper Hansen, Dansk 
Filmmusik-Arkiv, der ville sende forslag til synopser for flere mulige arrangementer. 
Det er dog ikke sket endnu, og Anne Marie tager ny kontakt med Jesper H. 

b. Syng i kor: Ole har været i kontakt med Sorgenfri kirke med henblik på lørdag den 
6. november. Jørgen Fuglebæk vil gerne stå for kor- og musikindstudering. Vi talte 
om at kl. 15 nok var bedre end kl. 14, hvilket var Oles første udspil. Kirken kan dog 
ikke give endeligt svar på nuværende tidspunkt, og derfor bør vi også overveje andre 
muligheder. Ole følger op. 

c. Nytårskur: Vi har desværre måttet aflyse det planlagte arrangement søndag den 24. 
januar pga. coronasituationen. Vi påtænker derfor at gennemføre det planlagte 
musikprogram ved den kommende generalforsamling. Den skal ifølge vedtægterne 
afholdes inden udgangen af marts måned, hvilket må anses for usikkert under de 
nugældende vilkår. Vi forestiller os at den må udskydes til fx sidst i maj måned. 
Dette vil vi tage endelig stilling til ved næste møde og derefter informere 
medlemmerne. Generalforsamlingen kunne evt. foregå på Restaurant Granen 
ligesom den aflyste nytårskur. 

 
 
6. Orkesterstøtte 
 

a. Vedligeholdelse af instrumenter: Ole er i dialog med Niels-Ulrik Sahl Christensen 
fra DUO, der om 7-10 dage vil sende et forslag fra musikernes bestyrelse. Når det er 
modtaget, sender Ole det rundt i vores bestyrelse. 

b. Kontrafagot: Det har været nævnt at Venneforeningen måske kunne yde et tilskud 
til en kontrafagot som allerede er købt for musikerens egne midler. Efter lidt 
diskussion blev vi enige om at vi ikke kan støtte når instrumentet er anskaffet som 
en privat investering, men at vi muligvis kan yde et tilskud til lejeudgiften når 
instrumentet tages i brug ved koncerter. Bibi følger op på dette. Bestyrelsen kunne 
evt. modtage ønsker fra DUO om hjælp til køb af andre instrumenter. 

 
 
7. Bemanding til koncert den 28. februar 
 
Koncerten er på Konservatoriet med Martin Fröst og Adam Fischer. Vi satser på at der kan 
gennemføres en åben generalprøve med adgang for venneforeningens medlemmer. 
Desuden vil vi gerne have en koncertintroduktion. Ole kontakter Frederik Cilius med 
Valdemar Lønsted som alternativ. Vi regner umiddelbart med at bestyrelsen stiller 
talstærkt op på dagen med Christine, Erik, Ole, Anne Marie, Lise, Bibi og Henrik. 
 



8. Nyt fra sekretariatet 
 
God nyhed for venneforeningen: Den aflyste nytårstur til Budapest forventes gennemført 
nytår 2022. En række andre projekter blev nævnt: Shaka Loveless i januar (desværre 
aflyst), turné med Søren Huss i marts, Fischer i maj, en barokturné til herregårde, 
jazzfestival til sommer samt muligvis noget med DBU op til EM i fodbold.  
 
9. Evt. 
 
Hvornår og hvordan skal der information ud til medlemmerne? Det er oplagt i den 
svarmail vi udsender efter betaling af kontingent, at tilføje en linje om at bruge 
hjemmesiden til at holde sig orienteret. Anne Marie foreslog at stof til hjemmesiden kunne 
være et portræt af en musiker. Bibi opfordrede alle til at tænke over andre mulige emner til 
hjemmesiden. 
 
Næste møde: onsdag den 17. februar kl. 8.30 (formentlig videomøde). 
 
 

 

 


