
Referat af bestyrelsesmøde 24. oktober 2022 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
Holdt i Lydens Hus 
 
Til stede: Bibi, Henrik, Erik, Ole, Anne Marie, Christine, Helle. Afbud fra: Mette. 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Mailkorrespondance: Do's and Dont's 
4. Beklædning til bestyrelsen 
5. Regnskab - fokuseret på hvor vi har overskredet budget og evt. omvendt. 
6. Kommende arrangementer - Blixen, Dødens toner, Brahms-maraton, Orfeo og DR-

rundvisning 
7. Adams bog 
8. Rejse til Wien 
9. Næste møde 
10. Evt. 

 
 
 

1. Valg af dirigent. Bibi dirigerer. 
 

2. Valg af referent. Henrik tager referat. 
 

3. Mailkorrespondance: Do's and Dont's 
Vi skal bestræbe os på at holde os til ét emne i hver tråd. Desuden bør vi undgå at føre 
lange diskussioner over mailen, men udsætte dem til et efterfølgende møde. 
 

4. Beklædning til bestyrelsen  
Bestyrelsen havde igen en længere diskussion om emnet. Der er enighed om at det er 
vigtigt at sende et signal i form af blå farve. Nogle taler for badge i stedet for skjorte eller 
jakke. Vi fortsætter med at kigge efter gode muligheder og konkluderer ikke noget ved 
dette møde. 
 

5. Regnskab 
Erik omdeler og fremlægger regnskabet indtil i dag. Budgettet holder i grove træk. 

 
6. Kommende arrangementer 

Blixen 27/10: 26 tilmeldte. Vi har op til 30 pladser. Erik og Christine er der fra kl. 15. Anne 
Marie og Bibi er der fra ca. 17. 
Dødens toner 30/10: Bibi, Erik, Christine og Henrik deltager. Koncerten sælger godt. Det er 
en god idé at uddele flyer med to gange indstik (fra DUO og fra VF). Mødetid: 18.30. 
Dagens tilbud: Højskolesange, medlemskab til 500 kr. for resten af i 2022 + næste år. Evt. 
også med billetter til Brahms den 12/10. Bibi undersøger dette. 



Brahms-maraton 12/11: Sælger ikke så godt. Helle nævner at mange har problemer med 
Ticketmaster, svarende til hvad vi tidligere har hørt. Må tages med sekretariatet - Bibi. 
Mødetid endnu uafklaret. Anne Marie, Bibi, Erik, Ole, Christine og Henrik deltager. Vi vil 
gerne have Søren Schauser til at give introduktion hvis DUO ikke har planlagt noget. Bibi 
undersøger dette. Vi bør tilmelde os til mad i pausen hvis vi ønsker det. 
Orfeo: ikke nødvendigt at tale om dette i dag. 
DR-rundvisning 26/11: 17 tilmeldte. Ole, Erik og Henrik kommer. 
 

7. Adams bog 
Christine har indkøbt 10 eksemplarer. De skal signeres af Adam. Vi vil sælge dem for 150 kr. 
til Brahms-maraton. 
 

8. Rejse til Wien januar 2023 
Der er sendt mail ud for nylig. Foreløbig er der 9-10 interesserede inkl. bestyrelsen. Frist 
vedr. hotellet er 6/11.  
 

9. Næste møde 
Søndag den 11/12 kl. 15 efterfulgt af en let julefrokost.  
 

10. Evt. 
Ole nævner en bog af Annette K. Nielsen: ”Med på en lytter”. Det kunne evt. være en 
foredragsmulighed i 2023. 


