Sysselkoret

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1/5 kl. 18 -19?
Dagsorden:
1. Resten af sæsonen
Der er 4 øvegange tilbage. Sidste øvegang er den 29/5.
Vi har 2 koncerter:
1. Triple-koncerten er 22/5. Torkild sørger for podier.
2. Koncerten i Oceanariets Multihal den 8/6 er kl. 17.
Vi mødes kl. 16? for at synge repertoiret igennem.
Vi ønsker podier opstillet (Torkild).
Bestyrelsen og PR-udvalget mødes den 21/8 kl. 17 hos Åse.
Korstart kommende sæson er tirsdag den 28/8.
2. Besøg fra Norge
Åse modtager evt. indbetaling betaling af maden (kr. 200), hvis Elisabeths
forespørgsel afstedkommer dette.
Vi spørger Camilla, om hun vil være vært?
Tunklang skal synge på biblioteket lørdag formiddag. Sysselkoret opfordres til at
komme op og høre koncerten.
Visit i Norge:
P.t. er der tilmeldt 33 korsangere, mens 4 sangere arbejder på at komme med. 6
”påhæng” har meldt sig.
Jens arbejder på at få, at vi laver koncerter begge veje på færgen mod at vi får et
måltid betalt (helst på hjemturen).
Torkild orienterer Jens om vores ønsker og at synge to gange .
Det endelige program laves først den 8/6, når der afholdes møde med Tunklang.
3. Camilla fest – tidspunkt, gave og samkørsel
Samkørsel:
Afgang Hjørring kl. 10.30.
Hvem vil lægge bil til? Vi har brug for 8-9 biler.
Vi opfordrer alle til, at man senest den 15/5 er klar over, om man kan lægge bil til.
Tidspunkt:
Vi mødes hos Camilla, Hobrovej 81, 8830 Tjele kl. 12
Bestyrelsen tager sig af en gave.

3. Hvordan får vi flere koncerter?
4.
Vi skal ikke være for ”kostbare”.
Måske skal vi tage flere koncerter a kr. 1500 – 2000 kr.?
Vores ringe skal spredes længere ud?
Kan vi tage nogle gamle op?
Skal vi tilbyde 1 velgørenhedskoncert om året?
5. Finanser:
Saldo ca. 15 .000 kr. ultimo juni, når Camillas gave er betalt.
6. Baren og fejring af fødselsdage
Vi ønsker, at de, der evt. giver en omgang i pausen, allerede inden kor-start
fortæller, at der vil være servering og anledningen dertil .
Bar-personalet bedes skrive på tavlen, hvem der er dagens glade giver, ligesom de
køber evt. et lille flag, der stilles frem.
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