Bestyrelsesmøde
d. 3. januar 2018 kl. 18.30
Mødet afholdtes hos Ulla Hempel
Algade 17B 4500 Nyk. Sj.

Deltagere: Ulla, Margit, Frank, Marianne, Ruth, Niels, Joan og Elisabeth
1.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes. Ulla kan ikke nå at være til kor til kl. 19.00,
derfor kan start tidspunktet ikke rykkes.

2.

Nyt fra formanden

Der er vand i kælderen, pudset drysser, scenetæppet er laset,
toilettets bræt i kælderen er taget af, m.m. . Frank har talt med
Klaus Jensen (komm. koordinator for skole og børnehave) om
disse ting, som vil give det videre til rette vedkommende. Frank
spørger desuden om det forsikringsmæssige.

3.

Økonomi

Marianne gennemgik økonomien, det ser rigtig fint ud, der er et lille
overskud på året, på trods af at vi har haft Michael mange gange
m.m..

4.

Korets koncentration

Vi vil undersøge om der findes noget materiale om hørelse og
korsang og vil måske prøve at finde noget materiale,(projektor) som
kan vise hvornår vi synger falsk.
Vi skal sørge for at påkalde os korets opmærksomhed inden vi
siger noget til folk.

5.

Forårssæsonen
a) Repetoire

a)Line Jørgensen Voldum
Over The rainbow
Når håbet grønnes
Må din vej gå dig i møde, evt. en anden som Anna Karina kan. Er
ikke indspillet.
All of me
Guantala mera: ikke indspillet
Some Where: ikke indspillet
Skibet skal sejle I nat
Happy together
Words: ikke indspillet
Gøta, hvis Ulla vurdere at vi kan nå. Er ikke indspillet.
Ulla vil gerne mod betaling indspille det der mangler (kun det vi skal
bruge).
b) onsdag d. 2. Maj

b) Forårskoncert dato?

c) Andre arrangementer?

c) Ulla kan ikke deltage til Tivoli og kan ikke d. 5.juni, derfor
deltager koret ikke i arrangementer disse dage.

d) Anna Karina

d) Ulla tale med Anna Karina.

e) Afslutning

e) vedr. Afslutning, tænker vi over om det skal være d. 9. Maj uden
Ulla, eller d. 16. Maj med Ulla, evt. d. 21. Maj. Det besluttes
endeligt på et af kommende møder.
f) Vi undersøger om Anna Karina kan øve med os tre gange ud
over de gange vi allerede har aftalt. Det vil Anna Karina gerne. Ulla
aftaler nærmere med hende.

f)

Anna Karinas
deltagelse til at indøve
stemmer

6.

Evaluering af efterårssæson:
Herunder
juleafslutning/evaluering

Ulla havde ikke ”I en stjerneregnaf sne”, før vi fik den og det var
sent, når det var en svær sang.
Vi skal ikke evaluerer til juleafslutning, men på førstkommende
møde, men det er fint at Ulla siger noget om hvordan det gik til
koncerten.

7.

Hjemmeside, pkt fra sidst

Det nåede vi ikke.

8.

Generalforsamling

Er d. 7. Februar 18.
Joan og Mariane er på valg, de vil gerne genopstille.
Niels og Ruth vil gerne fortsat stille op som supleanter.
Sendes ud før d. 24. Jan.
Marianne taler om at det er svært at inddrive kontingentet
generalforsamling.

9.

Næste møde

Vi mødes d. 7. Feb kl 18.30 inden generalforsamlingen, vi
mødes i Skarridsøsalen.

10.

Evt.

Forsikring tages op på kommende møde.
Der skal snart sendes noget Pr materiale ud i forhold til
efterårskoncerterne. Frank laver et PR forslag om Jyderup Sangkor
til Ulla, Ruth og Elisabeth, som sendes ud til diverse kirker, Ruth
har styr på hvilke.
Evt. forslag om at lave en koncert med Bregninge pigerne til jul 18.
Medlemslisterne ligger ikke offentlig tilgængelig.
Frank/ formand

