Bestyrelsesmøde i Sysselkoret tirsdag den 21/8 2018 kl. 17 – 20.30
Velkommen til sæsonens 1. bestyrelsesmøde. Traditionen tro er Per samt PR
udvalget inviteret med, og Åse har sørget for aftensmad til alle, når dagsordnes
punkt 1 er vel overstået.
Deltagere:
Hjemmesiden: Per
PR- udvalget: Tina Geertsen, Lene Bergø, Torben og Anders er inviteret med.
Korleder: Camilla
Bestyrelsen: Åse, Elisabeth, Torkild, Flemming og Anne.
Evt. afbud til Åse senest den 16/8 af hensyn til maden.
Dagsorden:
1. Vedr. sæsonstart den 28/8 – PR-udvalget samt Per deltager under punkt 1 .
- Mødekalenderen –inkl. Koncerter samt PR
- Repertoire til Norgesturen samt PR
- Nyt repertoire efter turen? Kan vi evt. tage nogle gamle numre op?
- PR udvalgets kommende arbejde
- Hjemmesidestatus
SPISNING. Herefter har Per og PR – udvalget fri, mens bestyrelsen arbejder
videre.
2. Evaluering af besøg fra Norge
3. Visit i Norge:
I referatet fra sidst stod:
”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 tilrettelagt, 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 om at synge to gange .
Det endelige program laves først den 8/6, når der afholdes møde med Tunklang. ”.
Hvor langt er vi?
4. Fravær inden en koncert og deltagelse i næste koncert.
Skal der ændres på den beslutning vi p.t. har? Herunder fraværsstatistik.
5. Korets status. Hvad vil vi være kendt for?

Herunder: Skal der ændres i vedtægterne, hvor der er fokus på koreografien.
Er det realistisk, at vi får flere koncerter, da der er mange kor i området?
Skal vi tilbyde 1 velgørenhedskoncert om året?
6. Info til koret:
- Velkommen til et nyt år
- Disciplin under øveaftenerne
- Baren og fejring af fødselsdage
- Medlemstal
Sidst skrev vi: ”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. ” Der skal sikkert gives en reminder!
7. Herefter drøfter bestyrelsen Camillas forslag om honorar i stedet for kørsel.
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