
	  

Referat	  af	  5.	  bestyrelsesmøde	  i	  Orgelklubben	  
	  
Tirsdag	  d.	  18.	  januar	  2022	  kl.	  16:00-‐17:30	  

	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsordenen	  blev	  godkendt.	  
	  

2. Siden	  sidst	  ved	  Katrine,	  status	  på	  aktiviteter	  
Katrine	  har	  haft	  mange	  møder	  og	  berettede	  om	  følgende	  resultater:	  	  
Bornholm:	  Provsten	  vil	  gerne	  etablere	  orgelundervisning	  for	  børn	  og	  unge	  på	  Bornholm.	  Møde	  
med	  provsten	  om,	  hvordan	  Orgelklubben	  kan	  bidrage	  med	  sparring	  om	  undervisningen	  og	  med	  
henblik	  på	  at	  styrke	  fødekæden.	  Anders	  Forsberg,	  organist	  i	  Rønne	  Kirke,	  er	  interesseret	  i	  en	  
løsning	  med	  korarbejde	  og	  orgelskole.	  
Lolland-‐Falster:	  Biskoppen	  har	  fået	  30.000	  kr.	  fra	  stiftspuljen	  til	  undervisning.	  Katrine	  mødes	  
med	  organister	  på	  Lolland-‐Falster	  i	  februar.	  	  
Haderslev:	  Der	  er	  stiftsdage	  i	  Haderslev	  i	  februar,	  hvor	  Katrine	  og	  Nathan	  Meister	  skal	  lave	  
børnekoncert.	  Bagefter	  er	  der	  et	  møde,	  hvor	  Katrine	  fortæller	  om	  Orgelklubbens	  arbejde.	  	  
Billund:	  Christine	  Toft,	  organist	  i	  Billund	  Kirke,	  har	  inviteret	  Katrine	  til	  at	  holde	  foredrag	  om	  
Orgelklubben	  til	  Kirkemusikfestivalen	  i	  september.	  	  
Samarbejde	  med	  Marcussen	  &	  Søn:	  Orgelklubben	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  tilbyde	  pedalforhøjere	  
til	  de	  elever,	  som	  endnu	  ikke	  kan	  nå	  pedalerne.	  Katrine	  kontaktede	  Marcussen	  &	  Søn,	  som	  
allerede	  havde	  lavet	  en	  prototype	  til	  en	  norsk	  organist.	  Pedalforhøjerne	  er	  nu	  	  produceret.	  De	  
sælges	  hos	  noder.dk	  fra	  ultimo	  januar	  og	  leveres	  i	  en	  mulepose	  med	  logoer	  af	  hhv.	  Orgelklubben	  
og	  Marcussen	  &	  Søn.	  
Der	  er	  trykt	  flyers	  med	  info	  om	  og	  kontaktoplysninger	  til	  Orgelklubben.	  Dermed	  bliver	  det	  
nemmere	  at	  sprede	  information	  om	  Orgelklubbens	  arbejde.	  Der	  bliver	  sendt	  50	  flyers	  til	  hvert	  
bestyrelsesmedlem.	  
Aalborg:	  Katrine	  har	  kontaktet	  den	  nye	  biskop	  i	  Aalborg	  –	  endnu	  intet	  svar.	  	  
Aarhus:	  Dialog	  med	  Kristian	  Krogsøe	  om,	  hvordan	  Aarhus	  stift	  kan	  blive	  en	  del	  af	  arbejdet	  med	  
undervisningen	  af	  børn	  og	  unge.	  Flere	  organister	  i	  Aarhus	  stift	  underviser	  allerede.	  Vibeke	  Astner	  
er	  ny	  organist	  i	  skt.	  Lukas	  Kirke	  –	  mulig	  underviser.	  
Diskussion:	  Onlinetilbud	  i	  coronatiden.	  Der	  er	  pt.	  tekniske	  udfordringer	  med	  liveforbindelse	  til	  
inspirationskurser	  mm.,	  men	  det	  skal	  tages	  til	  efterretning.	  Det	  er	  en	  fordel,	  hvis	  Orgelklubben	  
bliver	  skarp	  på	  dette	  felt,	  også	  ift.	  internationalisering.	  Katrine	  og	  Nathan	  vil	  mødes	  om	  dette.	  
Der	  skal	  være	  gode	  løsninger	  til	  både	  seminarer	  (med	  Katrine	  og	  en	  teknisk	  assistent)	  og	  den	  
daglige	  undervisning.	  Kirsten	  sender	  et	  link	  til	  noget	  godt	  digitalt	  materiale	  om	  musikteori	  til	  
inspiration.	  

	  
3. I	  henhold	  til	  årshjul:	  Jubilæumsdage	  inklusive	  repræsentantskabsmøde	  

Jubilæet:	  Der	  er	  tilmeldingsfrist	  for	  orgelelever	  den	  19.	  februar.	  Det	  formelle	  er	  på	  plads,	  og	  det	  
er	  et	  format,	  som	  virker	  både	  med	  få	  og	  mange	  deltagere.	  	  
Repræsentantskabsmødet	  er	  den	  8.	  marts	  kl.	  16:30-‐18:00	  online.	  Bine	  og	  Katrine	  indkalder	  til	  
mødet	  den	  25.	  januar.	  Ly	  vil	  være	  referent	  til	  mødet.	  Charlotte	  MM	  spørger	  Bjørn	  Arberg,	  om	  
han	  vil	  være	  ordstyrer.	  

	  
4. Opfølgning	  på	  referat	  fra	  sidste	  møde	  (vedhæftet:	  Referat	  4.	  bestyrelsesmøde	  17.11.2021)	  

Ingen	  kommentarer.	  
	  

5. Status	  på	  økonomi	  
Orgelklubbens	  midler	  skal	  fortsat	  være	  hos	  Sjællands	  Kirkemusikskole.	  Den	  nuværende	  



	  

håndtering	  er	  hensigtsmæssig,	  da	  Orgelklubben	  ikke	  skal	  betale	  renter	  af	  indestående.	  Ly	  og	  
Charlotte	  MM	  mødes	  og	  taler	  om	  økonomi.	  	  
Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  en	  ansøgning	  til	  Fællesfonden	  under	  Kirkeministeriet	  til	  Orgelklubbens	  
arbejde.	  
Punkt	  til	  næste	  møde:	  Fakturering	  af	  Katrines	  foredrag	  og	  andet	  arbejde	  i	  Orgelklubbens	  regi.	  
	  

6. Drøftelse	  af	  arbejdsbeskrivelser	  og	  ansættelser,	  herunder	  omfang	  og	  økonomi	  
	  Der	   skal	   laves	   to	   basisansættelser	   hurtigst	  muligt	   og	   inden	   repræsentantskabsmødet.	   Bine	   og	  
Charlotte	  MM	  mødes	  og	  beslutter	  timeantal	  mm.	  

	  
7. Formulering	  omkring	  forældrerepræsentanters	  udtrædelse	  af	  bestyrelsen	  skal	  finde	  form	  

	  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.	  

	  
8. Evt.	  

	  Bestyrelsen	  må	  gerne	  være	  behjælpelige	  med	  praktiske	  opgaver	  i	  forbindelse	  med	  jubilæet.	  
Der	  skal	  holdes	  et	  kort	  bestyrelsesmøde	  inden	  repræsentantskabsmødet	  til	  ansættelser,	  
forberedelse	  af	  årsberetning	  mm.	  
	  

9. Næste	  møde	  
Onsdag	  23/2	  kl.	  17:00-‐18:00	  online.	  Ly	  indkalder	  på	  Teams.	  
	  

10.	   Bestyrelsens	  sammensætning	  
	   Ole	  Brinth	  træder	  ind	  i	  bestyrelsen	  i	  stedet	  for	  Charlotte	  MM,	  som	  det	  oprindeligt	  var	  aftalt.	  Da	  

Orgelklubben	  har	  sine	  midler	  hos	  Sjællands	  Kirkemusikskole,	  vil	  der	  fortsat	  være	  tæt	  samarbejde	  
med	  Charlotte	  MM.	  

	  
	  



	  

	  


