Bestyrelsesmøde
d. 3. januar 2017 kl. 14.00
Mødet afholdes hos Margit
Bjergstedvej 4 4460 Snertinge

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

Godkendelse af referat

Referatet fra 25.10.16 blev godkendt .

2.

Nyt fra formanden

Det er kommet en regning fra NETS fordi Inge skulle afmeldes. Der
er kommet opkrævning fra Danske Folkekor.

3.

Ansøgning til NVE frist 10
marts

Frank spørger Flemming om at lave en ansøgning til NVE. Vi talte
om at vi kunne søge til at lave workshops, som en ide.

4.

Korets koncentration

Det er gået udmærket i efteråret.

5.

Økonomi

Marianne gennemgik regnskabet, som ser godt når man ser på
hvad vi har haft af arrangementer. Se bilag.
Marianne gennemgik budget 2017, se bilag. Ulla har nogle
regninger da hun kopierer på musikskolen, samt at vi har købt et
restlager af noder, af korlederen fra studiekoret. Der er i budgettet
indlagt i alt 8 gange hvor Michael hyres.
For nuværende mener vi ikke at vi ikke at det er aktuelt med
kontingentforhøjelse, med mindre der kommer ønsker om
aktivitetsforhøjelse.

Herunder kontingentforhøjelse

6.

Generalforsamling
Det er Frank, Margit, Elisabeth
og Niels som suppleant som er
på valg.

Generalforsamling ligger d. 8. Februar 2017. Ulla kommer lige til kl.
19.30. Elisabeth og Marianne laver indkaldelsen sammen og
sender den til Frank så han kan sende den ud rettidigt 14 dage før
generalforsamlingen.

7.

Er der noget vi skal snakke om
i forhold til efteråretsæsonen?

Det var svært at det ikke var aftalt klart hvad vi skulle synge og
hvornår der var prøver, i forhold til arrangementet med Holbæk
symfoniorkester. Symfoniorkestret har været godt tilfredse med
vores indsats.
Til prøverne i Kirkerne er det irriterende at folk kommer for sent til
generalprøverne, det kan der være forskellige grunde til det,
arbejde o.lignende. Det er godt hvis folk der ikke kan nå det, siger
det på forhånd til Ulla.
Vi lærte ikke så meget nyt til vores egne koncerter, det gode ved
det var at vi kunne vores ting og det gik rigtig godt.
Vi drøftede det at herrer og damer øver hver for sig, det mener vi i
bestyrelsen er et stort plus. Og vi prøver at gøre det en gang til, på
samme måde.

8.

Kommende sæson
a. Repertoire

Ulla fremlagde forslag til forårets repertoire:
”Over the rainbow”,
”Skibet skal sejle i nat”,
”Line Jørgensen Voldum,”
” All of me”,
”Lyse nætter”,
”Du er det fineste jeg ved”
samt nogle gamle sange.

b. koncerter

D. 22. 2. kommer Pia Elisabeth Larsen, som vikar for Ulla, som har
udvist interesse (bla. været med til en af vores prøver) med at lave
noget med vores kor. Hun er glad for Michael Jackson.
Forårskoncert er d. 3. Maj og generalprøve d. 26. april
Ulla kan ikke være med til Tivolidagene, hvorfor det ikke kan lade
sig gøre for os at deltage.
Vi afventer planlægning af datoen for korets afslutning, da det
afhænger af om vi skal synge med Symfoniorkesteret.
Vi er inviteret til at synge i Bregninge Amfiteater, d. 4. Juni om
eftermiddagen og der er ekstra øvegang d. 24. Maj og evt. d. 31.
Maj i vores eget kor, generalprøve med Holbæk symfoniorkester
m.m. d.29. maj kl. 18.45-21.45. Marianne medbringer i morgen en
tilmeldingsliste, hvor kormedlemmer skal skrive sig på, så må vi se
om der er tilstrækkelige tilmeldinger til at vi kan gennemføre det.
Vi spørger i morgen om hvormange der har brug for at få printet
noder ud. Joan er nu den der sørger for at få printet til folk. Vi køber
en lille bordprinter.
9.

EVT.
Korets dokumenter i
lokalarkivet?

Tilbagemelding til Køge bugt
koret.
Beskidte duge

Forsikring af vores ting i
kælderen?
Næste møde

Margit, Frank og Elisabeth undersøger videre med at overlade
vores gamle dokumenter til lokalhistorisk arkiv. Elisabeth
undersøger åbningstiderne for arkivet og hvornår vi kan komme
derned. Arkivet har åbent mandage fra 14-17.

Frank sender brevet til Ulla, med henblik på at Ulla kan give sine
rettelser. Herefter sendes brevet til Køge bugt koret.
Vi undersøger om der er flere duge, der er beskidte, da nogen
tilsyneladende har brugt dem og ikke vasket dem.
Det må vi vel undersøge?

Næste møde er den 21. Marts 2017, kl. 19 hos Joan. Ulla deltager
ikke.

Frank/ formand

