
Referat af bestyrelsesmøde 23. maj 2022 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
EKSTERN VERSION 

Til stede: Bibi Øvermyr, Ole Hviid-Nielsen, Henrik Lorentzen, Erik Larsen, Christine 
Rosenberg, Helle Sørensen, Mette Thykier, Anne Marie Møller. 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Valg af referent  
4. Opsamling fra foredraget med Christian Kock og de sidste koncerter. 
5. Økonomi og medlemstal: kort status 
6. Flyers og aktiviteter i Tivoli over sommeren - hvor mange ex skal vi trykke? 

Prioriteringer? Skal vi være til stede ved nogle af koncerterne? 
7. DUOs koncert i Tivoli d. 3. juli: koncertintro og åben prøve 
8. Folkeuniversitetet: status og kort referat fra mødet (vi går mere i detaljer ved næste 

møde) 
9. 'Walk-a-song' - info og indledende snak om vores rolle som 'arrangører' 
10. Status på Rungstedlund og DR rundvisning  
11. Oversættelse af Adams bog 
12. Mødeplanlægning resten af 2022 
13. Evt. 

 
 
Ad 1. Valg af dirigent: Bibi 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

Ad 3. Valg af referent: Anne Marie 

Ad 4. Opsamling fra foredraget med Christian Kock og de sidste koncerter. 
Musikhuset 2. maj: Christian Kock ’Lær at lytte langsomt’.  
Lidt blandede oplevelser. Første del var fantastisk, resten ikke helt så overbevisende. Dygtige 
performere.  
Ca. 60 tilhørere. 15 betalende gæster. 
Generelt: Musikhuset er et godt sted, men dyrt. Sammenlignet med Metronomen er akustikken 
meget bedre i Musikhuset. 
Christianskirken 6. maj: Store musikalske forbindelser 
Fin koncert, fuldt hus. God bærende ide (en slags voksenudgave af orkestrets børnekoncerter).  
Desværre svært at høre og se skuespillerne. 
Bellevue Teatret 21.-22. maj: Forårskoncerter ’Poesi og musik’ 
God koncert. 
 
Ad 5. Økonomi og medlemstal: kort status 
Økonomien er ok. Medlemstallet svagt faldende. P.t. 208 medl. 
 



Ad 6. Flyers og aktiviteter i Tivoli over sommeren - hvor mange ex skal vi trykke? 
Prioriteringer? Skal vi være til stede ved nogle af koncerterne? 
Vi har tilladelse til at lægge flyers til koncerterne – undtagen Copenhagen Phils. Vi overvejer, 
om der skal prioriteres ift. udvalgte koncerter og personlig uddeling. Folderen, som den ser 
ud nu, er kun til brug hen over sommeren. Helle og Mette foreslår at tage folderen med ud 
til fx koncerter med kvartetten. 
Desuden forslag om at medbringe folderen til Folkemødet suppleret med et indstik med 
program over orkestrets øvrige aktiviteter. Mette taler med Denise om evt. indstik. 
Vi besluttede, at folderen skal trykkes i et oplag på 1500-2000 eksemplarer (afhænger af 
prisen). 
130 g papir, falset.  
Indstik leveres af orkestret. 
Helle undersøger, om folderen kan trykkes gennem DMF. 
 
Ad 7. DUOs koncert i Tivoli d. 3. juli: koncertintro og åben prøve 
Gratis tilbud til vores medlemmer: Åben prøve i Rødovre og koncertintro ved Katrine Nyland.  
Ved koncerten deler vi flyers ud. Gerne med hjælp fra yngre ildsjæle. Helle, Christine og Erik 
tjekker for mulige hjælpere. 
 
Ad 8. Folkeuniversitetet: status og kort referat fra mødet (vi går mere i detaljer ved næste 
møde) 
Godt møde med programredaktør Henriette Klejs Engelberg om undervisningstilbud i foråret 
2023 om Haydn. Mulighed for en samlet lørdag fra fx 10-16 eller en række aftenforedrag. 
Evt. en kombination: lørdag + et aftenforedrag.  
Sted: Folkeuniversitetets lokaler i Læderstræde. 
Som foredragsholdere talte vi om Karl Aage Rasmussen, Søren Schauser, Preben Albrechtsen 
(musikunderviser fra Folkeuniversitetet) og muligheden for at kombinere Katrine Nyland og 
Jonas Frølund. 
Intet er aftalt, dialogen med Folkeuniversitetet fortsætter. Mange uafklarede spørgsmål. 
Opdatering ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 9. 'Walk-a-song' - info og indledende snak om vores rolle som 'arrangører' 
Arrangementet løber af stablen den 13. august mlm. 11 og 14 og er blevet til et arrangement 
i Venneforeningsregi for at kunne søge fondsmidler. 
Denise og Christine fra sekretariatet deltog. De har planlagt samarbejde med Kastanievejens 
Efterskole og elever fra Frederiksberg Musikhøjskole. Sekretariatet sikrer introduktion af 
skolernes elever i august op til Walk-a-song. 
Hvert stoppested får en vært. Der er enighed om, at det skal fremgå tydeligt (i modsætning 
til tidligere år), at det er Danmarks Underholdningsorkester og Venneforeningen, som står 
for arrangementet. Beach-flag m.m. blev foreslået. 
Venneforeningen finder ud af, hvad vi kan byde ind med og vender tilbage. 
 
Her blev mødet ramt af tidsnød.  
Resten af punkterne er derfor udskudt til næste møde torsdag den 9. juni kl. 15.30 i Lydens 
Hus. 
 
 


