Bestyrelsesmøde
d. 14. november 2018 kl. 18.00
Mødet afholdes på cafe Forsinket, hvor vi spiser
lidt mad.

Deltagere: Margit Montan, Ruth Solvang, Joan Bjergborg, Frank Buch og Marianne Søgård
1.

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

2.

Nyt fra formanden herunder
reaktioner fra PR
materialet?

Frank sørger for det Pr der er i forhold til Vig koncerten.
Joan har et udlæg for mapper fra 1. gang hun købte, hun bestiller
50 mere, hvis hun finder et sted man kan få det. Marianne overfører
til Joan kr. 1200,-.

3.

Økonomi

Økonomien balancerer i forhold til sidste år på samme tid.
Vi har fået nogle restriktioner fra Holbæk kommune vedr.
regnskabsføring, som vi selvfølgelig overholder. Samtlige
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabsdokumenter til
Holbæk kommune når det skal sendes ind.
Vi har opsummeret regler for kontingentindbetalting. Man betaler
for hele sæsonen, selv om man først er startet efter.

4.

Koret

I bestyrelsen er vi enige om at det er en god investering at hyre
Anna Karina, for der er en meget god koncentration i koret, når vi
arbejder intensivt. Vi skal være opmærksom på at tage godt i mod
de nye og hjælpe dem på en positiv måde.

5.

Julearrangementerne

Joan og Margit hjælper med at stille podier op til
lystændingsfesten.
Julekoncert 2019 i Jyderup foregår i Holmstrup.

6.

Kontraktforslag

Vi har fået uddelt Mariannes forslag til en kontrakt og tager det op
til kommende møde. Faktisk har Jyderup spugt efter en i forhold til
næste års koncert i Holmstrup kirke.

7.

Forårssæson og undersøgelse
af andre muligheder

Vi vil godt deltage i Musikalske aftner i Holbæk hvis vi får en
invitation under forudsætning af at Ulla er enige.
Ruth har talt med Michael Vale om at deltage i deres
stemningskoncerter, hun skal ringe igen i januar. Ruth har også
fået kontakt med Andelslandsbyen i Holbæk og har sendt dem en
mail.

8.

Hjemmeside

Udsættes til næste gang.

9.

Generalforsamling

Frank, Margit, Elisabeth samt de to supleanter er på valg. Margit,
Frank, Elisabeth og Ruth vil gerne stille op igen.
Generalforsamling er d. 7. februar. Dagsorden skal være ude d. 23.
januar 19.
Underretning og indsamling af data, skal vi have på som pkt. til
generalforsamlingen. Vi tager desuden emnet op til næste møde.

10.

1. Mødegang efter jul

1. mødegang i koret er d. 9. januar 2019.

11.

Næste møde

Vi planlægger et bestyrelsesmøde, hvor planlægningen af
sæsonen har høj prioritet.
Mødet er d. 2. januar kl 19 hos Joan Kalundborg 40 Hørve kl. 18. til
en let anretning. Forbehold for at Ulla må rykke mødet.

12.

Evt.

Intet.

Frank/ formand

