
	  

Referat	  af	  3.	  bestyrelsesmøde	  i	  Orgelklubben	  
	  
Tirsdag	  d.	  17.	  august	  kl	  08.00	  på	  Zoom.	  

	  

Til	  stede	  var	  alle	  bestyrelsesmedlemmer:	  Bine	  Bryndorf,	  Mads	  Djernes,	  Kirsten	  Nielsen,	  Charlotte	  Muus	  
Mogensen,	  Nathan	  Meister.	  
Desuden	  Katrine	  Immerkjær	  Kristiansen	  og	  Charlotte	  Borchorst	  Faurschou.	  
Referent:	  CBF	  

	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsorden	  godkendt	  
	  

2. Siden	  sidst	  ved	  Katrine,	  herunder	  status	  på	  aktiviteter	  
-‐ Den	  nye	  Lærebog	  i	  orgelpædagogik	  er	  kommet	  og	  den	  er	  blevet	  sendt	  ud	  til	  anmeldelse	  i	  

både	  Danmark	  og	  Skandinavien.	  
-‐ FUK-‐sommerskole.	  Orgelklubben	  var	  igen	  samarbejdspartner.	  Erik	  Kolind	  var	  vikar	  for	  KIK.	  

Det	  er	  et	  godt	  samarbejde,	  som	  gerne	  må	  fortsætte.	  
-‐ Økonomi:	  Fokus	  på	  midler	  fra	  stifter/provstier:	  
Frederiksberg	  Provsti	  har	  midler,	  KIK	  og	  Sardemann	  har	  undersøgt	  mulighederne	  for	  at	  lave	  en	  
model	  som	  i	  Haderslev.	  Aftalt	  orienteringsmøder	  med	  præster	  og	  organister	  1.	  september	  –	  
ERFA	  møde	  og	  budgetsamråd	  den	  8.	  september.	  
KIK	  og	  Sardemann	  har	  haft	  møde	  med	  Rasmus	  Nøjgaard	  om	  midler	  fra	  KBH	  Stift.	  Vi	  afventer	  
svar.	  

	  
Lolland/Falster/Guldborgsund:	  oplagt	  p.gr.a	  stor	  mangel	  på	  organister	  i	  det	  område.	  Vigtig	  
kommunikationslinje:	  Biskop	  sidder	  i	  bestyrelsen	  på	  Sjællands	  Kirkemusikskole,	  Muus	  tager	  det	  
op	  på	  møde	  i	  morgen.	  KIK	  tager	  den	  videre,	  cc	  Bine.	  

	  
-‐ Orgelklubben	  er	  med	  ved	  Odense	  internationale	  Orgelfestival	  i	  3.	  oktober.	  

	  
-‐ Nordisk	  Kirkemusiksymposion	  NKS	  bliver	  kun	  online	  og	  Orgelklubben	  deltager	  med	  en	  

video.	  KIK	  og	  Nathan	  laver	  denne	  video.	  
	  

3. I	  henhold	  til	  årshjul:	  Visioner,	  tilrettelæggelse,	  prioriteringer,	  også	  i	  henhold	  til	  referat	  fra	  
bestyrelsens	  lille	  sommermøde	  (vedhæftet)	  
Fokuspunkter	  fra	  visionsmøde:	  at	  aktivere,	  inddrage	  flere	  præster,	  et	  pædagogisk	  spor.	  Hvilke	  
fora	  er	  egnede?	  Fagbladet	  Præsten	  er	  et	  oplagt	  sted,	  evt	  med	  link	  til	  video	  og	  hjemmeside.	  KIK	  
laver	  oplæg	  til	  Mads.	  Nathans	  datter	  +	  2	  veninder	  kan	  bidrage	  med	  feks	  interview	  til	  både	  
artikel,	  hjemmeside,	  FB.	  
Udvalg:	  Mads,	  Nathan,	  KIK.	  

	  
4. Opfølgning	  på	  referat	  fra	  sidste	  møde	  (vedhæftet:	  Referat	  2.	  bestyrelsesmøde	  25.5.21)	  

De	  følgende	  punkter	  er	  afledt	  af	  dette.	  
	  

5. Drøftelse	  af	  Udkast	  til	  forretningsorden	  (vedhæftet)	  
Udpegede	  bestyrelsesmedlemmer:	  
Forældrerepræsentanten	  bør	  skiftes,	  når	  barnet	  ikke	  længere	  er	  i	  Orgelklubben,	  men	  bør	  kunne	  
afslutte	  igangværende	  aktiviteter.	  Elevernes	  medlemskab	  af	  O.	  følger	  ikke	  skoleåret,	  der	  er	  
forskellige	  regler	  rundt	  omkring	  i	  landet	  for	  udmeldelse,	  dog	  max	  18	  år.	  Der	  skal	  arbejdes	  på	  en	  



	  

procedure	  og	  formulering	  i	  forretningsordenen,	  der	  kan	  rumme	  forskellige	  regelsæt	  og	  
scenarier.	  Skal	  overvejes	  videre	  i	  bestyrelsen.	  
Det	  udpegede	  bestyrelsesmedlem	  ’med	  særlig	  indsigt’:	  her	  skal	  det	  præciseres,	  at	  bestyrelsen	  
har	  besluttet	  at	  valgperioden	  er	  2	  år,	  i	  modsætning	  til	  de	  valgte	  bestyrelsesmedlemmer,	  hvor	  
det	  fremgår	  af	  vedtægterne	  at	  valgperioden	  er	  4	  år.	  
Suppleanter:	  skal	  have	  tilsendt	  referat,	  men	  deltager	  ikke	  i	  selve	  mødet.	  
Mødeledelse:	  Formanden	  leder	  mødet.	  

	  

Arbejdet	  med	  forretningsordenen	  fortsætter	  på	  næste	  møde.	  De	  vedtagne	  ændringer	  står	  nu	  
med	  blåt	  i	  udkastet.	  

	  
	  

6. Status	  på	  økonomi	  
Der	  er	  penge	  til	  10-‐års	  jubilæumsfejringen,	  men	  afslag	  til	  drift.	  Vi	  håber	  på	  samarbejdsaftaler	  
med	  provstier	  og	  stifter	  og	  afventer	  møde	  med	  Augustinus-‐fonden.	  (Der	  mangler	  også	  svar	  fra	  
et	  par	  fonde.)	  Vigtig	  bestyrelsesopgave	  at	  sikre	  driftsmidler.	  

	  
7. Drøftelse	  af	  arbejdsbeskrivelser	  og	  ansættelser,	  herunder	  omfang	  og	  økonomi.	  

Der	  er	  i	  bestyrelsen	  enighed	  om	  at	  vente	  med	  at	  slå	  stillinger	  op,	  til	  der	  er	  afklaring	  på	  
driftsøkonomi.	  Det	  er	  naturligt	  med	  et	  lavere	  aktivitetsniveau	  i	  Orgelklubben	  i	  efteråret	  2021	  
pgra	  KIKs	  barsel.	  Vi	  venter	  ligeledes	  med	  stillingtagen	  til	  honorering	  af	  opgaver	  udført	  siden	  
OrgelKlubbens	  stiftelse	  hhv.	  i	  2021.	  

	  
8. Evt.	  

KIK	  er	  på	  barsel	  mindst	  indtil	  jul,	  og	  det	  går	  godt	  med	  tvillingerne.	  
	  

9. Næste	  møde	  (november)	  
Onsdag	  d.	  17.11.	  kl.	  8.00-‐9.30.	  på	  Zoom.	  


