
	  

Referat	  af	  4.	  bestyrelsesmøde	  i	  Orgelklubben	  
	  
Onsdag	  d.	  17.	  november	  2021	  kl	  08:00-‐09:30	  

	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsorden	  blev	  godkendt	  
	  

2. Siden	  sidst	  ved	  Katrine,	  status	  på	  aktiviteter;	  herunder	  Kbh.s	  Stift	  og	  videre	  udvikling	  på	  
kontakten	  dertil.	  	  
Katrine	  har	  haft	  mange	  møder	  og	  berettede	  om	  følgende	  resultater:	  
Frederiksberg:	  Provstiet	  vil	  gerne	  udvælge	  én	  kirke,	  som	  kan	  blive	  undervisningskirke	  for	  børn	  og	  
unge.	  
København:	  Møde	  med	  Rasmus	  Nøjgaard	  om	  stiftsmidler	  til	  undervisning,	  svar	  i	  januar	  om	  seks	  
mulige	  pladser	  til	  orgelbørn,	  to	  deraf	  på	  Bornholm.	  
Bornholm:	  Provstiet	  vil	  gerne	  ansætte	  en	  underviser	  til	  både	  orgel	  og	  korledelse,	  stilling	  slås	  op	  
snarest.	  Kontakt	  til	  Anders	  Forsberg	  (ny	  organist	  i	  Rønne	  Kirke,	  tidligere	  Fredens/Nazareth	  på	  
Østerbro,	  København),	  Anders	  er	  eneste	  konservatorieuddannede	  organist	  på	  øen,	  han	  vil	  gerne	  
undervise.	  
Helsingør:	  Ny	  biskop	  Peter	  Birch	  vil	  gerne	  samarbejde,	  opfølgende	  møde	  snarest.	  Provstiet	  
bruger	  allerede	  midler	  på	  undervisning	  i	  Hillerød	  og	  Lillerød	  (Kyung-‐Hee	  Kim	  har	  otte	  
orgelelever).	  
Falster:	  Biskop	  Marianne	  Gaarden	  vil	  gerne	  samarbejde.	  Inspirationsdag	  for	  organister	  og	  oplæg	  
ved	  mødedag	  med	  alle	  menighedsråd	  er	  aftalt.	  30.000	  kr.	  søges	  til	  opstart	  af	  elever	  i	  stiftet.	  Der	  
er	  flere	  gode	  undervisere	  på	  Lolland-‐Falster,	  som	  der	  kan	  trækkes	  på	  til	  undervisning	  af	  børn	  og	  
unge.	  Nysted	  Orgelmuseum	  er	  også	  en	  vigtig	  kontakt,	  Panna	  Ildikó	  Friis-‐Grigoncza	  har	  fem	  
orgelelever.	  
Ribe:	  Biskop	  Elof	  Westergaard	  er	  positiv	  overfor	  samarbejde.	  Nyt	  møde	  skal	  aftales.	  
Århus:	  Møde	  mellem	  biskop	  Henrik	  Wiig	  Poulsen	  og	  organisterne	  Kristian	  Krogsøe	  &	  Anne	  
Agerskov	  fra	  domkirken	  med	  Katrine	  er	  aftalt.	  Alle	  er	  positive	  over	  for	  kommende	  samarbejde.	  
Nordjylland:	  Ny	  biskop	  er	  netop	  tiltrådt.	  Katrine	  kontakter	  inden	  længe.	  
Fyn:	  Der	  er	  mange	  gode	  undervisere	  på	  Fyn.	  Kontakt	  til	  stiftet	  kommer	  senere.	  
Der	  har	  været	  en	  klumme	  om	  OrgelKlubben	  i	  Præsteforeningens	  blad.	  Meget	  positiv	  respons!	  
OrgelKlubben	  har	  10	  års	  jubilæum	  i	  2022.	  Det	  fejres	  lørdag	  5/3	  i	  Esbjerg	  (på	  konservatoriet)	  
og	  lørdag	  26/3	  i	  København(Enghave	  Kirke).	  Katrine	  har	  lagt	  et	  flot	  program	  med	  deltagelse	  af	  
Sigurd,	  som	  har	  komponeret	  en	  orgelsang.	  Merethe	  Kuhlmann	  har	  komponeret	  en	  suite	  på	  10	  
satser	  til	  OrgelKlubbens	  børn	  og	  unge	  foruden	  tre	  ledsagesatser	  til	  fællessang	  og	  et	  forspil,	  alt	  
over	  melodien	  ”Op	  al	  den	  ting	  som	  Gud	  har	  gjort”.	  
På	  de	  to	  jubilæumsdage	  vil	  der	  være	  arbejde	  med	  børn	  og	  unge	  ved	  Kirsten	  og	  Bine	  fra	  
bestyrelsen,	  om	  eftermiddagen	  er	  Sigurd	  med,	  og	  der	  afsluttes	  med	  koncert	  med	  Orgelklubbens	  
børn	  og	  festligt	  samvær.	  
Sommerskole	  i	  samarbejde	  med	  FUK	  er	  en	  succes.	  Den	  fortsætter	  i	  2022	  og	  finder	  sted	  i	  
Løgumkloster.	  Der	  arbejdes	  på	  at	  sikre	  fondsmidler	  til	  sommerskolen.	  En	  konkret	  ansøgning	  er	  
under	  overvejelse.	  
Ly	  laver	  en	  folder	  om	  OrgelKlubben,	  som	  Katrine	  kan	  have	  med	  rundt	  til	  møder	  i	  hele	  landet.	  
Der	  arbejdes	  på	  en	  ansøgning	  til	  Fællesfonden	  (under	  Kirkeministeriet)	  for	  at	  sikre	  
OrgelKlubbens	  fremtid.	  
Katrine	  ønsker	  konkrete	  flere	  kontakter	  til	  udlandet.	  Hun	  har	  allerede	  gode	  kontakter	  til	  Norge	  
og	  Sverige.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  kontakter	  syd	  for	  grænsen.	  Det	  skal	  kunne	  blive	  til	  venskabsbyer	  
for	  afdelinger	  af	  OrgelKlubben	  i	  DK.	  Det	  kunne	  også	  blive	  til	  en	  årlig	  udlandstur	  for	  
OrgelKLubben.	  Charlotte	  MM	  og	  Bine	  bistår	  med	  dette.	  



	  

I	  henhold	  til	  årshjul:	  Budget;	  herunder	  aflønning	  af	  arbejde	  udført	  i	  2021	  
	  

3. Repræsentantskabsmøde	  og	  Orgeldag	  
Den	  planlagte	  årlige	  Orgeldag	  finder	  i	  2022	  sted	  i	  form	  af	  de	  to	  jubilæumsdage	  i	  Esbjerg	  og	  
København	  (se	  ovenfor).	  Repræsentantskabsmødet	  holdes	  	  tirsdag	  den	  8/3	  kl.	  16:30-‐18	  –	  kun	  
virtuelt	  (online).	  

	  
4. Opfølgning	  på	  referat	  fra	  sidste	  møde	  (vedhæftet:	  Referat	  3.	  bestyrelsesmøde)	  

Status	  på	  økonomi.	  
Bestyrelsen	  besluttede	  aflønning	  af	  OrgelKLubbens	  tre	  ildsjæle	  for	  i	  år.	  Der	  er	  overskud	  på	  
regnskabet	  for	  2021.	  

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

Der	  er	  endnu	  ikke	  mulighed	  for	  ansættelse	  af	  medarbejdere,	  da	  økonomien	  for	  den	  nærmeste	  	  
fremtid	  er	  uvis.	  Katrine	  er	  Kunstnerisk	  leder.	  
	  

6. Evt.	  
Ved	  bestyrelsesmødet	  i	  januar	  kan	  vi	  forhåbentlig	  beslutte	  ansættelse	  af	  medarbejdere	  og	  drøfte	  
omfanget	  af	  ansættelser	  i	  forhold	  til	  økonomi.	  
Formulering	  omkring	  forældrerepræsentanters	  udtrædelse	  af	  bestyrelsen	  besluttes	  endeligt	  på	  
næste	  møde	  i	  bestyrelsen.	  
Forslag:	  Forældrerepræsentanten	  vælges	  på	  repræsentantskabsmødet.	  Hvis	  
forældrerepræsentantens	  OrgelKlub-‐barn	  udtræder	  af	  Orgelklubben,	  før	  
forældrerepræsentantens	  valgperiode	  slutter,	  står	  det	  forældrerepræsentanten	  frit	  for	  at	  
udtræde	  af	  bestyrelsen	  eller	  at	  blive	  valgperioden	  ud.	  
	  

7. Næste	  møde	  
Tirsdag	  18/1	  kl.	  16:00-‐17:30	  online.	  Bine	  indkalder	  på	  Teams.



	  

	  


