
Referat af bestyrelsesmøde 2. marts 2021 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
 
Til stede: Bibi, Ole, Henrik, Lise, Erik, Helle, Anne Marie. 
 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Valg af referent  
4. Siden sidst - hvordan har I haft det? 
5. Orkesterstøtte - tilskud til vedligeholdelse af instrumenter (Ole) 
6. Merchandise - Sekretariatet har spurgt om vi vil være med til at lægge penge i noget 
merchandise, f.eks. muleposer el.lign (Bibi)   
7. Status på medlemstal (Lise) 
8. Arrangementer i fremtiden (kort status og fremtidsudsigter):  

 Generalforsamling 
 filmarrangement 
 syng i kor (Ole)   

9. Nyhedsmail til medlemmer 
 
10. Evt.   
 

Ad 1. Valg af dirigent: Bibi 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

Ad 3. Valg af referent: Anne Marie 

Ad 4. Siden sidst - hvordan har I haft det?  
Bestyrelsen længes efter at opleve musikken live. – Ligesom alle andre. 
 
Ad 5. Orkesterstøtte - tilskud til vedligeholdelse af instrumenter (Ole) 
Ole og Bibi har haft møde med DUOs kasserer, revisor, Andreas og Mette. Der er nu 
udformet et forslag til, hvordan Venneforeningen (VF) kan støtte orkestrets musikere 
Forslaget er, at VF ved årets generalforsamling beslutter en sum, som det følgende år kan 
bruges til bl.a. at godtgøre nogle af musikernes ’driftsudgifter’, f.eks. indkøb af blade, 
strenge o.l.  
Der er behov for yderligere afklaring af, hvordan musikere, som modtager støtte, beskattes. 
Ole arbejder videre med forslaget.  
 
Ad 6. Merchandise - Sekretariatet har spurgt, om vi vil være med til at lægge penge i noget 
merchandise, f.eks. muleposer el.lign (Bibi)   
Diskussion af relevansen af at give tilskud til orkesterets markedsføring. Flertal for at t-shirts 
og muleposer kunne være potentielle emner. 
Ingen endelig afklaring, diskussionen fortsætter ved næste bestyrelsesmøde. 



 
Ad 7. Status på medlemstal (Lise) 
Den 2. marts 2021 har VF 286 medlemmer. 33 af dem er på debitorlisten (3. rykker 
udsendes.) 
Kontostatus: 287.000 kr. 
10 medlemmer har meldt sig ud. 
Tre grunde blev nævnt: 

- Praktik – medlemmer er f.eks. flyttet for langt væk. 
- Man får for lidt ud af sit medlemskab 
- Ticketmaster er for besværlig (mange har haft problemer) 

 
Ad 8. Arrangementer i fremtiden (kort status og fremtidsudsigter):  

- Generalforsamling – Vi bliver nødt til at udskyde årets generalforsamling pga. 
corona. Men vi satser på at afholde generalforsamlingen juni/juli, når alle er 
vaccinerede. Og så vil vi have en generalforsamling med plads til hygge, snacks og 
musik. Nu hvor vi blev snydt for nytårskuren … 

- Filmmusikarrangement – Anne Marie tjekker, at Jesper Christiansen stadig er på, når 
vi engang bliver i stand til at afholde medlemsarrangement om filmmusik og DUO. 
Måske først foråret 2022. 

- Syng i kor (Ole) – Vi regner med, at sangarrangementet den 6. november går 
igennem. Ole tjekker.   

Ad 9. Nyhedsmail til medlemmer - Bibi og Anne Marie kommer med oplæg. 
 
Ad 10. Evt. 
Vi er kede af, at der pga. corona er sket så lidt i VF. Men orkesterets kalender i efteråret 
2021 er fyldt op med masser af aktiviteter, bl.a. på grund af udsatte koncerter. Vi undersøger 
muligheden for at koble spændende aktiviteter for VFs medlemmer på noget af det.  
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 7. april kl. 16. 
Vi håber at kunne mødes live, men indretter os selvfølgelig efter smittetal og praktik.  
 
 


