Bestyrelsesmøde
30. August 2017, 18.00
Mødet afholdes hos Marianne
Sandhagen 39, 4300 Holbæk

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

Godkendelse af referat

Frank har glemt at indberette vores repetoireplan til Danske
folkekor, han bringer det iorden .

2.

Nyt fra formanden

Nyt fra Dansk folkekor som Frank deler ud til koret. Han har
modtaget noget infomateriale om mobilapp.

3.

Økonomi: Mobile Pay, indkøbt
mobiltlf.?

Marianne prøver at opsige telefonen, da vi slet ikke har brug for
den. Nummeret til mobilpay er 68171, det er rigtig at der kun er 5
cifre.(Når man skal se om der går penge ind, skal man logge ind via
My shop app)
Marianne gennemgik regnskabet og overslag for efterårssæsonen.
Økonomien ser god ud.

4.

Evaluering af forårssæson
Herunder forårskoncerten

Der var noget koks med lydopsætning, men det løste sig og det var
godt at vi fik monitorhøjtaler til klaver, bas og fløjten. Vi kan
overveje om evt. andre end nogen fra koret skal styre det under
koncerter.
Forårskoncerten gik rigtig godt, god stemning, det gik godt med
koret og vores samarbejde med børnekoret. De trækker også
publikum til.
Vi diskuterede om vi skal deltage i et arrangement som det med
Anders Bircow, da det er lidt langt fra vores egen genre. Desuden
synes vi at hele arrangementet var lidt uorganiseret og vi fik ikke tid
nok til at øve sammen. Det kunne være ønskværdigt at vi havde en
kontaktperson som er med i planlægningsfasen af sådan et
arrangement.

5.

Efteråret 2017 :
Repetoireplan mm.

Foreløbig har vi en julekoncert i Skamstrup kirke 13. december
2017. Ruth har haft en føler ude i Vallekilde korskirke. De vil gerne
have noget materiale om os. Ruth vil også spørge Hagested og et
sted mere. Frank laver en beskrivelse af os, som Ruth kan tage
med. Frank vil høre om der er mulighed for koncert i Bregninge og
Aunsø kirker.
Ulla fremlagde repetoireplanen:
Så blev det endelig Juletid
The babe in bethelm manger laid
Dejlig er jorden.
Hvad er det der gør jul til noget særligt
War is over Happy Xmas
Have Youself af merry little Christmas
Santa Claus is coming
Hallejuja (Tina Buchholz)
Nye sange: ”Glæden”, ”Sjælelys”, ”Mary dig you know”, ”Pagten”,
”I en stjerneregn af sne”.
Bestyrelsen bifaldte planen.

6.

Forventninger til den
kommende sæson:
korets koncentration,
kor-disciplin
antal gange med Michael,
m.m.

Vi havde en snak om korkoncentrationen, Ulla er irriteret over at der
er for meget snak og manglende disciplin. Der er behov for at
forventningsafstemme mellem kor og Ulla. Ullas forventninger er at
koret gør sig umage under øvegangene og til koncerterne.
Ulla siger noget til koret om koncentrationen og sige noget om
hvordan man synger i kor.
Til koncerter er det ikke godt at have tablet med som node, da det
giver et dårligt lys i hovedet, desuden er det svært at få øjenkontakt
med folk som står med en tablet
Ulla spørger om Michael om han kan kan spille min. 4 gange inden
julekoncerten.
Marianne undersøger om lokaler til evt. ekstra øvning hos
Baagland.

7.

Hjemmeside

Udsættes til næste møde

8.

Indkøb af projektor

Udsættes til næste møde

9.

Næste møde

25. oktober kl 18.00

10.

Evt.

Udsættes
Frank/ formand

