
Referat af bestyrelsesmøde 7. april 2021 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
 
Til stede: Bibi, Ole, Henrik, Lise, Erik, Helle, Anne Marie, Christine. Afbud fra Mette. 
 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Valg af referent  
4. Siden sidst - f.eks. reaktioner på streamingen af prøven, evt. reaktioner på nyhedsmail og andet 
5. Status på medlemsantal (Lise) 
6. Merchandise - fortsættelse på diskussionen fra sidste gang 
7. Arrangementer i fremtiden, heriblandt generalforsamling og næste Fischerkoncert i maj 
8. Budget og regnskab (begyndende planlægning og deadlines). Inputs til budget: Kig gerne på 
sidste års budget og kom med forslag. 
9. Evt.   
 
 
Ad 1. Valg af dirigent: Bibi. 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

Ad 3. Valg af referent: Henrik. 

Ad 4. Siden sidst 
Ole spørger om DUO har åbnet en konto der kan modtage overførsler fra venneforeningen (til 
instrumentstøtte m.m.). Det synes ikke at være tilfældet, så Ole rykker Andreas ang. dette. 
Nyhedsmail: Reaktioner omfatter bl.a. glæde over at kunne støtte orkesteret med bidrag til 
instrumenter og til streaming af prøve. Nogle savner de traditionelle mindre 
venneforeningsarrangementer (mon ikke alle gør det!). En enkelt spørger om der kræves 
coronapas til næste koncert. 
Streaming af blæserprøve: Der er kommet en enkelt indmeldelse (positivt). Den almindelige 
opfattelse i bestyrelsen er at det hele blev rigelig langt. Konceptet skal nok finde en lidt anden 
form og evt. vise en tidlig prøve så mindre virker indstuderet. Det blev også diskuteret om prøven 
gør sig bedst i redigeret hhv. uredigeret form. 
Sekretariatet: Der satses på nye koncerter med Jesus Christ Superstar og koncerter i forbindelse 
med EM i fodbold. Der er også planer for jazzfestivalen, og måske kan noget af dette bruges til 
generalforsamlingen (se pkt. 7). 
 
Ad 5. Status på medlemsantal 
Lise: Der er p.t. 289 medlemmer, heraf 34 ikke-betalende orkestermedlemmer og 30 som er i 
restance. Der sendes en sidste rykker ud til restanterne, og skulle der ikke komme betaling fra 
dem, vil vi betragte dem som udmeldt. 
 
 



 
Ad 6. Merchandise - fortsættelse på diskussionen fra sidste gang 
Erik mfl. mener at plakater på udvalgte steder er en god måde at synliggøre DUO på. Relevante 
ophængningssteder er fx uddannelsesinstitutioner, musikskoler e.l. – gerne hvor vi selv har en 
personlig kontakt. Plakaterne kunne passende indeholde fx hele efterårets program. Hvad kan 
venneforeningen gøre udover økonomisk bidrag? I hvert fald foreslå relevante steder og evt. selv 
sætte plakater op. Selve udformningen af plakaterne hører naturligt hjemme i sekretariatet. Bibi 
nævner at salg af T-shirts, muleposer m.m. kunne udgøre en indtægt for venneforeningen. 
Det blev besluttet at nedsætte et underudvalg bestående af Anne Marie, Bibi og Henrik. De 
aftaler et møde med sekretariatet for at se mere detaljeret på mulighederne. 
 
Ad 7. Arrangementer i fremtiden, heriblandt generalforsamling og næste Fischerkoncert i maj 
Fischer 9. maj: Det forventes at der maks. vil kunne lukkes 500 tilhørere ind. Bibi undersøger om vi 
kan gennemføre koncertintroduktion som vi plejer, og også om der skal tjekkes coronapas 
(muligvis en større praktisk opgave der kan involvere os). Alle fra bestyrelsen (undtagen Lise) 
forventer at kunne deltage på dagen. 
Generalforsamling: Helle undersøger om dele af musikprogrammet fra jazzfestivalen vil kunne 
bruges. Vi ønsker at holde G/F i Restaurant Granen ved KB-Hallen ligesom den aflyste nytårskur 
(alternativt Restaurant Pilen på Pile Allé). Christine undersøger om Granen er ledig onsdag den 16. 
juni fra kl. ca. 18. Forventet deltagerantal: 60 personer. 
 
Ad 8. Budget og regnskab (begyndende planlægning og deadlines) 
Regnskab: Ole har fået regnskabet godkendt hos revisoren. Udgiftsniveauet har været lavt pga. 
aflyste aktiviteter; til gengæld er det muligt at give orkesteret støtte til instrumenter og evt. PR. 
Salg af cd’er har hidtil figureret under PR og markedsføring, men får fremover sin egen konto i 
regnskabet. 
Budget: Et ret tungt punkt der skydes til næste møde, hvor vi opfordrer hinanden til at 
sammenholde det seneste års regnskab med tidligere budgetter og vurdere hvordan vi vil 
prioritere midlerne. 
Når tidspunktet for G/F ligger fast, kan regnskab og forslag til budget sendes ud til medlemmerne. 
 
Ad 9. Evt. 
Næste møde aftales. Vi håber på det kan blive et fysisk møde og gerne et par timer. Aftalen blev 
onsdag den 19. maj kl. 16-17.30, helst i Lydens Hus. 


