
Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2022 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
Holdt hos Henrik 
 
Til stede: Bibi, Henrik, Erik, Ole, Anne Marie, Christine. Afbud fra: Mette og Helle. 
 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Valg af referent  
4. Haydnfestival - evaluering 
5. Regnskab 
6. Kommende arrangementer 
7. Brahms-maraton 
8. Beklædning til bestyrelsen 
9. Adams bog 
10. Rejse til Wien 
11. Næste møde 
 
 
 

1. Valg af dirigent. Bibi tager tjansen. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Ingen indvendinger. 
 

3. Valg af referent. Henrik tager referat. 
 

4. Haydnfestival - evaluering 
Samarbejdet med sekretariatet forløb godt. Der tilkom ikke færre end 14 nye medlemmer 
under festivalen. Vi havde også et godt salg af cd’er m.m.: Omsætningen blev på ca. 
10.000, og vi havde et godt samarbejde med Naxos. 
Ang. døråbning: Vi skal sikre os at dørene åbnes minimum 10 min før introduktion o.l. 
begynder. Bibi går videre med sagen. 
Værterne: Der var generel tilfredshed med dem trods deres forskelligheder. 
Der var stor tilfredshed med koncerterne og solisterne, men det er ærgerligt at der ikke var 
solgt flere billetter. 
 

5. Regnskab 
Erik fremlægger regnskab frem til september 2022. 
Ang. medlemskaber: Melder man sig ind i november 2022, får man resten af 2022 + hele 
2023 for 500,-. Desuden skal vi i det nye år overveje hvordan der konkret differentieres 
mellem stort og lille kontingent + tilhørende fordele. 
 

 
 



6. Kommende arrangementer 
Rungstedlund: Der er p.t. 17 tilmeldte og plads til 30. Erik er tilmeldt, resten af os kan 
tilmelde os nu. Kan den nye tv-serie Drømmeren bruges i mail om Blixen? Påmindelse 
sendes ud ca. 10/10. (Efter mødet er mailen sendt ud 19/10). 
Brahms: Bibi har lavet udkast til mail, se pkt. 7. 
DR Koncerthuset: Bør også nævnes i mailen midt i oktober. Der er p.t. 17 tilmeldte og 
plads til 30. Ole sørger for snacks + drikkevarer. Vi kan også tilmelde os nu. Påmindelse 
sendes ud lige efter Brahms 12/11. 
Folkeuniversitetet: Der er 14 tilmeldte allerede. 

 
7. Brahms-maraton 

Mail sendes ud i den kommende uge. 
Pris for cd-boks: 170 kr.; der er kun 1 stk. pr. person. Ved forsendelse og afhentning er 
prisen 170 + 40 i forsendelse. Erik dobbelttjekker prisen for forsendelse, Ole og Bibi 
tilbyder at man kan afhente hjemme hos dem. Erik undersøger DAO som distributør. 
Koncertintro: DUO har måske en plan. Bibi tjekker med sekretariatet. Ellers taler vi om 
Søren Schauser til Haydn i januar; det vil være en god optakt til hans indlæg på 
Folkeuniversitet i maj. Hvis ikke sekretariatet har en plan, tænker vi os Jens Christian 
Wandt som førstevalg til Brahms, ellers Kathrine Nyeland. 
Flyers: Der er et mindre restoplag så genoptryk er ikke aktuelt endnu. Der kan evt. komme 
nye ting til efter vores snak senere i dag. 
 

8. Beklædning til bestyrelsen ved koncerter m.m. 
Vi havde en længere diskussion om det skulle være en skjorte eller en bluse. Anne Marie 
nævner mulighed for blazer fra Only. Ole går i Magasin. De to koordinerer indsatsen. 
Farven må gerne være henimod lilla. Intet tryk, men badge med nål. Maks. 500 kr. 
Polotrøjen kan fremover være reserve. 
 

9. Adams bog 
Anne Marie har talt med forlaget i Østrig. De har næsten alle copyrights (billeder m.m.). 
Hun har også undersøgt udgifter til oversætte, grafiker og forlag (evt. som selvudgiver eller 
medudgiver). Kalkulen peger på en produktionspris på 300 pr. bog. Det kan evt. blive 
billigere ved print-on-demand. Men hvor mange eksemplarer kan den sælges i? Er der 
muligt at finde sponsorater eller fondsstøtte? 
Alt tyder på at det bliver for dyrt for Venneforeningen, og interessen vil nok ikke være stor 
nok blandt medlemmerne. 
Der stilles forslag om at købe 10 eks. på tysk og sælge dem til koncerterne, gerne signeret 
af Adam. Christine tager sig af at købe bøgerne. De vil være gode at have med til Brahms-
maraton. 
 

10. Rejse til Wien 
”Orfeo” opføres 24. januar 2023 i Wien. Vi kan bidrage med info om hoteller, billetter, 
flypriser samt et supplerende arrangement, fx en forestilling i operaen. Der er i øjeblikket 9 
interesserede. Det hele kan måske gøres for 3.-4.000 kr. med tre nætters overnatning. Vi 



kan skrive til medlemmerne at vi kan bidrage med ovenstående, men ikke lave en 
decideret grupperejse. 
Informationen kan komme ud i mailen om Blixen. 
 

11. Næste møde 
Næste møde bliver mandag den 24/10 kl. 8.15 i Lydens Hus. Derudover ønsker vi at afholde 
et møde engang i december, sidst på eftermiddagen efterfulgt af en let julefrokost. Datoen 
blev ikke fastlagt på mødet.  
 
 


