
Bestyrelsesmøde
d. 31. august 2022 kl. 19.00

hos Frank, Nekseløvej 13 Starreklinte.
4534 Hørve.

Deltagere: Tina Holde, Frank Buch, Niels Westphael, Joan Bjergborg, Ulla Hempel og
Elisabeth Cramer

1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. Vi har fået en ny nøglebrik.

2. Nyt fra formanden Henvendelse fra to nye kormedlemmer, som er velkomne.
Vi besluttede at droppe en støttekoncert for Ukraine.

3. Økonomi
Forslag om ratebetaling af
kontingent/Tina

Efterårssæsonen starter d. 6. september og slutter d. 13. december
2022( som er afslutning). Forårssæsonen starter d. 4 januar og
slutter d. 17. maj 2023, sidstnævnte dato er afslutning.
Vi gik ind for at kontingentet kan deles i to. 1. til september og
1.november, for dem som måtte have behov for det. Elisabeth
orienterer Winnie for at høre hvordan hun stiller sig til det, og hvilke
problemstillinger der kan være hermed. Man er fortsat forpligtet til at
betale for en hel sæson, selvom man holder op.

4. Evaluering forårssæsonen 2022
og afvikling af forårskoncerten.
a) Spørgsmål til forårskoncerten
aftaler ved musiker(blomster)?
Priser på øl/ vand mm./Tina

b) Er der noget vi skal tilføje til
vores huskeliste.

Det var en rigtig god koncert med gode tilbagemeldinger fra
publikum. Ærgerligt at der lige var problemer med projektoren.

a)Det er korleder/ne der får blomster. Vi skal huske at aftale hvem
der giver blomsterne og hvem der sørger for at få dem frem(de står
bag scenetæppet).
Vi fik ikke drøftet priser på øl/vand.

b) Der skal til næste forårskoncert, købes en kaffemaskine til, da den
ene er i stykker.

Tages op næste gang.

5. Efterårssæson 2022
a) Repertoire
b) Koncerter
c) Musikere

a)
Gospel: You are good af Israel Houghton

Go tell it on the mountain (Breeze of gospel)
Kimer I klokker I gospeludgave (Mercy gospel)
Fra Pyrus fra alletiders jul: December
Hver dag er en ny dag, Pis Juhl fra ”50
arrangementer fra højskolesangbogen”.

Kendte sange:
Mary did you know
Et vinterthvidt vidunderland
Pagten
Jul i Valhol
Dejlig jorden
Rudolf



Luk julefreden ind
Carol of Bells

Fællessang Hvad er det der gør julen til noget særligt.

b)
Vi skal synge i Skamstrup kirke d. 7 december og Frank tager
kontakt til Erhvervsforeningen i Jyderup om lystændsfesten. Ulla
spørger forskellige kirker om arrangement. Elisabeth har spurgt i
Holmstrup Kirke og de har arrangeret deres julekoncert.
Hvis vi ikke får et engagement til, kan vi evt lave vores eget
julearrangement.
Maud er med 7 gange i efterårssæsonen. Hun kan ikke være med i
september og halvdelen af oktober og kan ikke afløse Ulla når hun
er i Italien d. 14. 9.. Ulla prøver at finde en afløser, da hverken
Vibeke eller Maud kan. Måske Trillinggård eller Michael.
c)
Vi prøver at bruge de samme musikere som i sidste sæson, det
fungerede rigtig godt. Ulla tager aftaler datoer med musikerne. Og
Ulla snakker med Henrik om at vi gerne lige vil afprøve forskellige
ting, hvorfor vi ikke vil bruge ham pt.
d)
Ulla kan evt. i denne sæson møde kl. 19 i stedet for 19.30. Ulla giver
besked herom. Hvis det er muligt må koret spørges om de kan.

6.* Brainstorm om 100 års jubilæet i
2025.

d) Fra sidste møde

Vi foreslår at vi mødes lørdag d. 29. 10, til brainstormning
om 100 års jubilæet. Vi opfordrer til at kormedlemmer kan
deltage . Hvis der kommer mange kan vi dele folk i
summegrupper, hvor der kan komme ideer til jubilæet, som
bestyrelsen kan arbejde videre med.

7.* Punkt fra sidste møde
Redigering af PR materialet
som Flemming har forfattet.

Udsættes til næste møde.

8.* Forslag til aktiviteter til at skaffe
yngre medlemmer/Tina

Udsættes til næste møde

9.* Fra mødet d. 061221:
Udarbejdelse af projekter, som
der kan søges fondsmidler til?

Udsættes til næste møde

10.* Påklædning til koncerter/Tina Tina forelår at vi har noget grønt på til forårskoncerten, så det
llustrere foråret. Vi besluttede at prøve det.

11. Næste møde Mandag d. 10.10.22 kl 19, hos Elisabeth. Hvis mødet kræver at Ulla
skal deltage, kan mødet rykkes til Ulla.

12. Evt. Intet

Frank/ formand


