Bestyrelsesmøde
d. 5. januar 2020, kl 14.00
Mødet afholdes hos Elisabeth, Holmstrup Byvej 11
4450 Jyderup.

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

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

2.

Nyt fra formanden

Flemming har en aftale med Ulla om at lave en ny biografi og et
nyt billede om Ulla. Ulla vil selv skaffe billedet.
Frank har brug for de nøjagtige datoer til korets hjemmeside.
Salen er booket frem til og med sæson 2021 forårssæson.

3.

Økonomi

Marianne gennemgik regnskabet for 2019, der forventes underskud
som fremlagt på sidste møde. Arrangementet Musikalske Aftner har
kostet os ca, kr. 8000,-. Vi skal have en procedure om hvordan vi
arrangerer sådanne arrangementer, som vi ikke får penge.
Winnie vil gerne overtage Mariannes post.
Vi er alle sammen i bestyrelsen ansvarlig for økonomien, og tænke
over når vi arrangerer/foreslår nye arrangementer, særlig dem som
vi ikke får penge for.
Frank sørger for at aktivere CVR nummeret igen.

4.

Alsangsprojekt
Ansøgning hertil.

Ulla har talt med Poul Henrik fra Jyderup højskole omkring et
Alsangsprojekt. Højskolen vil selv holde et d. 4. maj 2020. Derfor
giver det ingen mening at afholde et lignende arrangement
umiddelbart efter højskolens. Ulla har talt ham om om at vi så
skulle stå for det musikalske. Arrangementet foregår udendørs.
Vi skal afklare om vi eller højskolen skal søge puljen.
Ulla er tovholder og indkalder de nødvendige mennesker.
Ulla ringer til højskolen snarest og vi skal have skrevet en
ansøgnning inden d. 15. januar 2020. Marianne vil gerne lave
ansøgningen.
Vi planlægger at droppe forårskoncert til fordel for arr. Med
højskolen, og hvis vi også skal have en forårskoncert, kan det være
d. 29. april. Marianne minder om at vi almindeligvis har et
underskud på forårskoncerter på ca. Kr. 4000,-.

5.

Forårssæson 2019
1. Repertoire
2. Dato

3. Anna Karina eller
andre?
4. Andre arrangementer
5. Skvulp
6.

Generalforsamling 2020

Lørdag d. 21.03.20 deltager koret i et arrangement ”kordag i
Holbæk” kl. 10-17, med Sangskaderne og Visibel Voices. Vi skal
synge to indstuderet sange, samt at lave masterclass med et
nummer og vi får 20 min.s koncert. Arrangementet koster hver
deltager 100,- kr.
04.05 20. er arrangementet med højskolen.
Anna Karina deltager på onsdag og efterfølgende 3 gange. Ulla
spørger Anna Karina.
Ingen
Da vi selv skal arrangere må vi melde fra.
Dagsorden til generalforsamling sendes ud ved Frank.

7.
8.

9.

Forhøjelse af entre til
forårskoncerter?
Evaluering af efterårssæson
2019

Koret
Skal vi have et max antal for
kormedlemmer?
Stemmefordeling?

Tages op til næste år eller hvis det bliver aktuelt, i år.
Endnu en gang, har det været en gave at vi har haft to
kordirigenter. Det har højnet formåen. Det har været en logistisk
udfordring omkring iscenesættelse af koncerterne, med flere
”generalprøver” og forskellige pianister.
Vi har kun positive tilbagemeldinger fra publikum fra de forskellige
kirker.
Frank bliver inviteret med til planlægning af juletræstændingen til
næste gang.
Vi skal udarbejde en procedure for aftalerne, som vi tager op
næste gang.
Det skal vi ikke.
Ulla opfordrer til, 1. øvegang med koret ,at interesserede sopraner
kan flytte til alterne for at få en mere ligelig fordeling.
Ruth opfordrer til at når vi øver, at vi indenfor stemmegrupperne
stiller os i rundkreds eller lign..

10.

Opstilling af koret til
forårskoncert i
Skarridssøsalen.

Det tages op senere.
Det er i det hele taget godt at øve opstilling oftere, så
kormedlemmerne bliver trænet i det.

11.

Næste møde

Næste konstituerende møde er hos Ulla, d. 23. februar 2020 kl. 18.

13.

Evt.

Elisabeth kontakter ”Lubbe” som kender til lys, lyd og projektor i
Skarridssøsalen, m.h.p. at vi også kan bruge det.r. Elisabeth
arrangerer et møde på en onsdag inden kor. Frank, Niels og Jens
deltageFrank og Elisabeth mødes i salen på onsdag kl. 19, d. 8.
januar at lav omkring repetoirelister til dansk folkekor.
Frank/ formand

Referat Elisabeth

