
Referat af bestyrelsesmøde i Venneforeningen Danmarks 
Underholdningsorkester 

3. november 2020 kl. 8.00 - videomøde 
 
Til stede: Bibi Øvermyr, Ole Hviid-Nielsen, Christine Rosenberg, Henrik 
Lorentzen, Lise Søgaard Sørensen, Erik Larsen, Anne Marie Møller, Mette 
Thykier, Helle Sørensen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Siden sidst (kort) 
5. Arrangementer i fremtiden:  

a. filmarrangement(er) 
b. nytårskur 
c. andet? 

6. Bemanding til Skabelsen d. 6. december – cd-salg? 
7. Kommunikation – inputs 
8. Julefrokost i bestyrelsen 
9. Nyt fra sekretariatet / Andreas eller Anne? (dette punkt må flyttes alt efter hvornår 

det kan lade sig gøre. 
10. Evt. 

 
1. Valg af dirigent 

Bibi blev valgt til dirigent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Valg af referent 
Henrik blev valgt til dirigent. 
 
4. Siden sidst (kort) 
Jesus Christ-koncerterne søndag den 1/11 gik fint. Der blev solgt masser af programmer. 
Referater af bestyrelsesmøder (eksterne) ligger nu på hjemmesiden. Fremover vil vi bruge 
Google Drev til referater og andre dokumenter. Bibi inviterer. 
Der er en fælles mailadresse til bestyrelsen: <bestyrelse@duovenner.dk> så man ikke 
behøver skrive til hver enkelt. 
Nytårsrejsen til Budapest er nu aflyst. Bibi skriver ud til deltagerne. 
 



5. Arrangementer i fremtiden:  
 

a) Filmarrangement(er): Anne Marie refererer fra møde med Bibi og Henrik: Der er to 
forslag. Nr. 1 er en århusiansk ekspert i filmmusik som Bibi kender. Nr. 2 drejer sig 
mere om den kreative proces bag komponering af filmmusik. Der er stemning for at 
arbejde videre med forslag nr. 1 – meget gerne i en biograf med både 
filmforevisning og levende musik. Dette arrangement kunne lægge op til nr. 2, evt. 
på Filmskolen. Bibis kontakt viser sig ikke at kunne deltage, men henviser til Jesper 
Hansen, Dansk Filmmusik-Arkiv. Anne Marie tager kontakt med ham. 
Vi håber at kunne gennemføre arrangementet i foråret 2021. Lise undersøger om 
Bibliografen i Bagsværd er et muligt sted. 

b) Nytårskur: Der bliver desværre ikke nogen nytårskoncert med DUO på 
Konservatoriet. Vi vil dog gerne holde en nytårskur alligevel. Christine undersøger 
om Restaurant Granen er en mulighed igen i år. Vi går efter søndag den 24. januar 
2021 kl. 15. Musikken kunne være strygekvartetten med rytmegruppe og sanger. Det 
er vigtigt at aftalen med musikerne går igennem sekretariatet. Mette og Helle 
spørger uformelt foreløbig. Bibi beder Andreas om at sige nogle ord om orkesterets 
aktiviteter. 

c) Syng med, efterår 2021: Ole går videre med sagen. 
 

6. Bemanding til Skabelsen d. 6. december – cd-salg? 
Henrik er tvivlsom deltager. Der skal være salg af cd’er igen. Bibi bestiller flere 
Beethovensæt. 
Valdemar Lønsted er booket til introduktion. Det er i øjeblikket usikkert om den kan finde 
sted i den lille sal; evt. kan det foregå i den store sal, men afhænger af musikernes prøve. 
Bibi undersøger videre. 
Dagens tilbud kan være et cd-sæt + evt. en koncert i foråret eller efteråret. Bibi tjekker 
med Andreas hvad der er muligt. 
 
7. Kommunikation – inputs 

Det er et fint nyhedsbrev der netop er sendt ud – stor tak til Anne Marie. I december vil det 
være godt med en julehilsen der bl.a. fortæller om nytårskuren. Anne Marie ser nærmere 
på det og spørger efter en lydfil som appetitvækker, evt. fra Hotel Crowne Plaza. Mette 
tjekker dette. 
Sekretariatet har netop udsendt en nyhedsmail, men glemt at sende til Venneforeningens 
medlemmer. Dette er desværre et tilbagevendende problem, som Bibi følger op på. 
 
8. Julefrokost i bestyrelsen 
Bestyrelsen satser på at holde en julefrokost først i december. 
 
9. Nyt fra sekretariatet / Andreas eller Anne?  
Intet nyt da vi ikke er i Lydens Hus. Næste gang satser vi på et fysisk møde dér, evt. med 
opsamling via Zoom til sidst. 
Næste møde: mandag den 18. januar kl. 8 i Lydens Hus. (Efterfølgende er mødet ved at 
blive flyttet til onsdag den 13. eller fredag den 15.). 
 



10. Evt. 
Ole og Lise taler overdragelse af økonomien ved et separat møde. Bibi skal inddrages af 
hensyn til banken. 
 

 
 


