Bestyrelsesmøde
d. 17. april 2019
Mødet afholdes hos Ruth Solvang, Sandby 3, kl.
18.00 til en let anretning.

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

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2.

Nyt fra formanden herunder
reaktioner fra PR
materialet?

Vedr. pr materialet: Frank sørger at sende kontrakt til aftaler
fremover. Frank tjekker om han har sendt en til Hørve kirke.
Vi er lidt usikre på hvordan betaling fra Skamstrup foregår, det ved
Marianne måske?
Vi vendte lige Jan Ringgårds besøg.

3.

Økonomi

Det tager vi næste gang.

4.

Forårskoncert i flg.
huskeseddel, som medsendes.
1. Pressemeddelelse
2. Fremstilling af plakater
m.m.
3. Plakatomdeling
4. Reservation af salen
5. Lyd og lydmester
6. Lys og opsætning
7. Opstilling af borde,
stole og podie
8. Afhentning af stole på
skolen
9. Kagebagning
10. Hjælpere til
modtagelse af entre.
11. Kaffebrygning
12. PowerPoint og
program med
fællessange
13. Borddekoration
14. Indkøb
15. Sende repertoireliste til
danske Folkekor
16. Pressemeddelelse
17. Nyt billede af koret

1. Vi spørger Flemmning om han vil lave en pressemeddelse.
Frank orienterer Flemmning. Frank laver en meddelelse til
oplagstavlerne.
2. Frank sender materialet som Lars skal lave.
3. Ruth er tovholder og laver en liste over områderne og hvem
der deler ud hvor. Områder:
Gl. Jyderup (sportshallen, hos Lasse)
Jyderup centrum(bilbliotek)
Holbækvej
Hørve
Vallekilde
Snertinge
4. Salen skal nu bookes på fritidsportalen. Den skal bookes
både til tirsdag og onsdag.
5. Vi spørger Marianne om hun vil kontakte Kim@gaya.dk og
reservere lyd og lydmand til koncerten, Frank har SMS til
Marianne og hun påtager sig opgaven.
6. Frank låner og henter lys hos Musikforeningen Draget og
sammen med Niels og Jens sætter det op tirsdag før
koncerten.
7. Frank finder ud af hvor og hvem man skal henvende sig
vedr. lån af borde og stole og reserverer dem.Vi må spørge
om hjælpere onsdag efter påske.
8. Frank sørger for at afhente stole.
9. Ruth laver liste og vi skal huske at minde om at kagerne
skal skæres ud.
10. Marianne er ansvarlig og finder to hjælpere.
11. Kate er blevet spurgt om hun vil lave kaffe det vil hun
gerne. Margit undersøger om vores kaffemaskiner er ok.
12. Frank kontakter Lars vedr. trykning af program og
powerpoint.
13. Joan har ikke tid til at lave dekorationer, Margit køber
blomster.
14. Hvis Niels har mulighed for det vil han gerne købe ind
tirsdag før koncerten. Margit laver en liste.
15. Frank sørger for det.

16. Udgår, vi har behandlet det under pkt.1.
17. Elisabeth spørger Hans-Henrik om fotografering.
18. Vi mødes i salen på koncertdagen kl. 16, ihvertfald Ruth,
Margit, Marianne.
5.

Fritidsportalen ved Marianne

Pkt. Gemmes til næste gang. Frank orienterede kort.

7.

Koret

Det er så dejligt at vi har to dirigenter, som gør at vi når meget
mere og der arbejdes koncentreret.
Anna-Karina har spurgt om hun kan få kørselspenge. Det må vi
tage op, på næste møde.

8.

Opsamling generalforsamling

Vi spørger Flemming om man kan forfatte en annonce som vi
sætter op om koret, inden sæsonstart. Ellers sætter vi en annonce
i, som vi betaler.
Frank sætter noget op på Facebook. Vi undersøger om vi er omtalt
i aftenskolebladet (hvilken aftenskole)?.

9.

Korafslutning

Frank sender noget ud. Margit sørger for indkøb. Blomsterne fra
forårskoncerten er bordpynt. Vi fra bestyrelsen mødes 17.30.

9.

Hjemmeside
Sikkerhed

Udskydes til næste gang.

10

Næste møde

28. august 19 kl. 19 hos Elisabeth
Vi spørger Flemning om han vil lave noget til avisen vedr.
koropstart. Frank sørger for at minde Flemming om det.

11.

Evt.

Skal vi have en inspirations undervisningsaften i koret? Det tager vi
op næste gang.
Frank/ formand

