
Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2020 i  
Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester 
 

Til stede: Bibi Øvermyr, Ole Hviid-Nielsen, Christine Rosenberg, Henrik Lorentzen, Lise 
Søgaard Sørensen, Erik Larsen, Anne Marie Møller. 

Ad 1. Valg af dirigent: Bibi 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

Ad 3. Valg af referent: Anne Marie 

Ad 4. Opsamling fra generalforsamlingen og velkommen til de nye medlemmer af 
bestyrelsen Lise, Erik, AM: 
Stor enighed om, at årets generalforsamling var vellykket. Flot fremmøde og begejstring for 
Lars Barfoed som dirigent. 
Den vedtagne ændring af valgregler indskrives i vedtægterne.  
Lise overtager ansvaret som ny kasserer efter Ole.  
Bestyrelsen vedtog fremover at udgive to versioner af bestyrelsesreferater: En til intern brug 
og en til hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med. 
    
Ad 5. Beethoven marathon: 

a) Synlighed: flyer, roll ups og merchandise: 
Eksisterende flyer genoptrykkes til Beethoven Marathon.  
Produktion af to nye roll-ups i samme farver som vores nye poloshirts.  
Vi får lavet poloshirts til bestyrelsen i DUOs farver og med logo og ’Danmarks 
Underholdningsorkester Venneforening’ trykt på.  
Desuden aftalt at undersøge priser og mulighed for at lave bolsjer i papir med 
Venneforeningens logo på.  
 
b) Placering I foyer – bemanding, ‘dagens tilbud’ 
Vi er 5 m/k til at bemande to borde med salg af CDer og hvervning af nye medlemmer. 
’Dagens tilbud’ bliver (højst sandsynligt) 675 kr. for medlemskab og valgfrit CD-bokssæt.  
 
c) Koncertintroduktioner v Søren Schauser 
Der bliver to koncertintroduktioner inde i koncertsalen. 
Lørdag kl. 18-18.30 
Søndag kl. 17-17.30 
Vi skriver ud til medlemmerne om det.  
 
d) Evt. anden praktik 
Mødetid DR Koncertsalen foyer lørdag aftalt til kl. 11.30 
Mødetid søndag aftales senere. 
 
6. Andre arrangementer i efteråret: aflysning af Frans Rasmussen, Åben prøve Jesus Christ 
m.v. 



Arrangement med Frans Rasmussen er aflyst pga. corona. Vi skriver ud til medlemmerne. 
Der er åben prøve på Jesus Christ Superstar den 23. september i Bella Centret. Vi skriver og 
inviterer medlemmerne inden den 9. september. 
Bestyrelsen kan være til stede ved tre opførelser af JCS på Det Kgl. Teater for at promovere 
Venneforeningen: Den 26., 27. september og 1. november. Nærmere planlægning følger. 
 
Vi vil gerne afholde endnu et arrangement i efteråret (fx november). Men hvad er 
mulighederne - med behørigt hensyn til tid, corona osv.  
Koncertintroduktion til ’Skabelsen’ den 6. december kl. 16 er en mulighed. Christine tager 
kontakt til Jens Christian Wandt for at høre, om han vil være ¨introduktør¨ den 6. december.  
 
Der arbejdes desuden på eventuelt at gentage sidste års succes med afholdelse af nytårskur. 
Den vil i givet fald ligge sidst i januar 2021. 
 
7. Kommunikation til Venneforeningen og samarbejde med sekretariatet: Facebook, 
hjemmeside.  
Vi tænker os om og overvejer en strategi for, hvad vi vil/kan med en eventuel Facebook-side.  
 
8. Budapestturen – status 
Der er p.t. tilmeldt 15 deltagere, så turen bliver til noget. Deadline forlænget til 10. 
september. 
 
9. Opgaver til næste møde og fastlæggelse af flere møder 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 5. oktober kl. 16.30 i Lydens Hus. 
 
10. Evt. 
Bestyrelsen har besluttet at afholde sin egen julefrokost i år. 
 


