Bestyrelsesmøde
d. 9. maj 2018 kl. 18.00
Mødet afholdes hos Marianne, Sandhagen 39, Tuse
Næs 4300 Holbæk

Deltagere: Niels Westphael, Ruth Solvang, Marianne Søgaard, Frank Buch, Joan Bjerborg,
Margit Montan og Elisabeth Tang Cramer
1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

Nyt fra formanden herunder
reaktioner fra PR
materialet?

Intet nyt.
Der er ikke kommet yderligere reaktioner fra vores PR materiale vi
sendte ud.

4.

Økonomi
Forårskoncert

Der var ca. 135 betalende tilskuere. Forårskoncerten gav et
underskud på ca. 4000- det var forventet.

Økonomi generelt

På vores samlede konti er der overskud svarende til hvad vi havde
sidste år ved denne tid.

5.

Korets koncentration

Det kan være et problem at sopraner og alter ikke får øvet deres
stemmer nok med hensyn til klang og sammmensyngning.

6.

Evaluering af forårskoncert
Redigering af vores
huskeseddel

Der var mange publikummer. Måske også for mange i forhold til
bestemmelserne fra brandmyndighederne??
Vi synes som helhed at koncerten gik godt. Dejligt med den gode
lyd.
Lyset blændede, det er for skrabet udstyr siger Niels. Lysgruppen
som er Niels og Jens har til opgave at finde en løsning til næste år.
Vi reviderede vores huskeseddel.

7.

PKt fra generalforsamling:
Tiltrækning af yngre
medlemmer.
Beskrivelse af repetoirets
sværhedsgrad og omfang.
Forslag om at lave noget med
Jyderup eller Den rytmiske
Højskole, workshop når der er
Torvedag i Jyderup, at lave en
koncert et eller andet sted.
Annoncere på Jyderup infoside
ved korets opstart.
Henvendelse til
Andelslandsbyen Nyvang til
salonaften.
Synge med Nice Guys og lave
noget til musikforeningen
Draget.

Vi tror at nogen får øje på os når vi deltager ved lokale
arrangementer, såsom juletræstænding og torvedag.
Vi vendte problematikken om hvor mange arragementer koret
magter at have og om vi kan nå at øve diverse repetoirer, hvis vi
skal have arrangementer mellem forårskoncert og julekoncerterne.

God ide at annoncerepå Jyderup infoside ved korets opstart.

Ruth rejste spørgsmålet om vores pris er for højt til at vi bliver hyret.
Vi ved ikke om det er tilfældet. Det er vores varemærke at vi har et
orkester og måske kunne vi spørge Erhvervsforeningen om vi
skulle tage hele orkestret med til Juletrætændingsfesten.

8.

Forsikring

Udsættes

9.

Hjemmeside

Udsættes

10.

Evaluering af forårssæson

Det planlægningsmøde vi har før hver ny sæson er guld værd og er
vigtig for sæsonens afvikling. Det har været dejligt at vi havde
repetoiret og super at have Anne Karina både som vikar og
meddirigent, hvor vi i bestyrelsen oplever at det var et boost for
koret.
Hvis vi skal have en meddirigent i næste sæson, vil vi gerne have
Anna Karina igen. Måske er det også en god ide at Michael
kommer en gang før generalprøven så han er klædt på til det videre
forløb.
Til den fremtidig sæson kunne det være ønskeligt at øvningen af
diverse sange er fordelt over hele sæsonen.
Hvad kan vi gøre for at sangene når at blive indøvet, så det ikke
bliver så stresset tilsidst?

11.

Kontrakter?

Vi mener at det er unødvendigt med kontrakter, hvor det også er
spørgsmålet om hvilke juridiske sanktioner der i virkeligheden er for
at få penge ind i tilfældet af aflysninger.

Afslutning

Ruth og Frank køber ind til afslutningen. Frank har sendt noget ud.

12.

Næste møde

Onsdag, d. 29. august 2018 kl. 18.00 hos Margit.

13.

Evt.

Frank kontakter formanden for musikforeningen angående brug af
vores kælderrum, der forsvinder ting, kaffekanden var gået i stykker
og der bliver rodet rundt. Desuden omkoder han hængelåsen.
Frank/ formand

