Bestyrelsesmøde
d. 2. januar 2019
Mødet afholdtes hos Joan, Kalundborgvej 40;
Hørve kl. 18.00 til en let anretning.

Deltagere: Ulla Hempel, Niels Westphael, Joan Bjergborg, Margit Montan, Ruth Solvang,
Joan Bjergborg, Frank Buch, Marianne Søgård og Elisabeth Cramer
1.

Godkendelse af referat

Bortset fra at generalforsamlingen er d. 6 februar 2019, er referatet
godkendt.

2.

Nyt fra formanden

Intet nyt.
Marianne og Frank sætter sig sammen og finder ud af problemet
med nemid.
Der er mulighed for at få en julekoncert i Bregninge.
Næste gang d. 9. januar 2019 skal vi synge på skolen, Frank
skriver ud til koret herom og minder om at betale kontingent.

3.

Økonomi

Regnskabet er sat anderledes op ifølge regulativ fra Holbæk
kommune.
Marianne mangler at få stemt regnskabet af.
Vi har fået indskærpet at samtlige bestyrelsesmedlemmer skal
underskrive regnskabet og revisoren på et særskilt dokument.
Vi taler om at indkøbe et el klaver til, hvis vi skal fortsætte med
hjælpedirigent. Vi spørger Michael om han vil anskaffe et til klaver
til ca. 8000,-.
Frank er den person der lige rykker dem der ikke har betalt.
Omkring kontingent, er vi enige om at der betales når man er
tilmeldt koret, senest 1. oktober eller 1. februar. Hvis man er ny
kan man afprøve indtil senest ovennævnte frister. Hvis man som ny
starter efter 1. okt. eller 1. febr må der betales med det samme.
Ellers opfordres de til at starte ved sæsonstart.

4.

Forårssæson 2019
a) Repertoire
b) Dato
c) Anna Karina eller
andre?
d) Brandmyndighed og
antallet af publikummer
e) Andre arrangementer

a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Foreløbig repertoire:
Skibet skal sejle i nat
Guantanamere
All of me
Some where
Line Jørgensen
Happy together
Må din vej gå dig i møde
Words
Morgensol
En rejse begynder (måske med pigerne)
Return to sender
Tourdion
Gøta
Hvorfor går min elskede i regnen (Høst).
Fald min engel (måske med pigerne)
Måske en sang med Kim Larsen, evt. som fællessang.

b) Forårskoncert er d. 8.maj eller 15. Maj og afslutning d. 15.
eller 22. maj 2019, afhængig af hvornår musikerne kan.
c) Vi vil gerne have Anna Karina som hjælpe korleder 4-6
gange. Hun vil og kan godt. Hun skal komme d. 23/1, 30/1,
20/2, 27/2, ,d. 6./3 og d. 13/3.
d) Niels og Joan tager sig af at tænke tanker om hvad vi gør
for at få plads til alle de publikummer der kommer til
forårskoncerten og de tjekker brandregulativer.
e) Højskolen vil lave et korarrangement med forskellige kor,
bla. Tritunuskoret. Vi kender ikke datoen og afventer mere
og vi er interesseret.
Ulla kender til et alsangsarrangement som skal løbe af
stablen i 2020, som vi måske kunne lave i stedet for
forårskoncert i 2020.
Ruth har talt med formanden af musikalske aftener og det
kan først blive aktuelt i 2020, han vil tænke på os.
Stemningskoncerter i Hørby kirke, er på
planlægningsstadiet.
5.

Evaluering af efterårssæsonen.

Ulla kan godt putte et par mindre julede sange i repertoiret i
efterårssæsonen.
Hvis vi har nogle øvegange mellem koncerter, skal vi lige huske at
forventningsafstemme mellem kor og Ulla, hvad vi skal bruge
øvegangene til.
Det er dejligt at vi er kommet med på lystændingsfesten. Det skal
hedde ”Jyderup sangkor synger julen ind”. Frank vil gerne med i
erhvervsforeningen omkring arraangementet af lystændingsfesten.

6.

Generalforsamling
Godkendelse af dagsorden
Kontingent

Vi foreslår Flemming som dirigent og revisor,
Jens Foldager som suppleant for revisor.
Dagsorden er rettet og godkendt.
Kontingent fastholdes. Vi orientering om vores fastholdelse af
kontingent for hele sæsonen, når man er tilmeldt koret.

7.

Kontraktforslag

Kontraktforslaget er godkendt med de rettelser vi har foretaget.

8.

Koret

Behandlet på møde sidste møde. Ruths niece ”Syngesalonen” vil
give nogle fif til at lære tekster udenad, Ulla har fået
telefonnummeret.

9.

Forsikring

Vi nedlægger punktet, da vi har besluttet at vi ikke forsikre vores
ting.

10.

Hjemmeside

Ulla er ved at skrive en ny præsentation om sig selv til
hjemmesiden. Alle må lige tjekke forsiden om der skal føjes noget
til eller ændres noget. Lars kigger også på det.

11.

Næste møde

D. 6. feb kl 18.00 i salen før generalforsamlingen med særlig
henblik på problematik om persondataloven.

12.

Evt.

Persondataloven sendes ud til bestyrelsen som skal være læst til
bestyrelsesmødet.
Frank/ formand

