Referat af bestyrelsesmøde på tirsdag de 15/1 kl.18 – 19 2019.
Referat af dagsorden:
1. Tilrettet kalender 1. halvår 2019
- Korweekend den 19/1 og 20/1
- Generalforsamling tirsdag den 12/2 2019
- Åbning af Børneteaterfestivalen søndag den 31/3 kl. 14 -16 i
Lundergårdhallen
- Hjælperteam fra Sysselkoret ti Børneteaterfestivalen den 5. april til de. 7.
april.
- Kulturnatten den 29/5 Vi kan ikke deltage, da Camilla har et andet
arrangement.
- ????? Koncert på Kunstmuseet AW undersøger nærmere.
- ?????? Vendsyssel Teater? Lene Bergø bedes tjekke op på datoen, der er
aftalt. Hvis den 29/5 er aftalt skal denne koncert aflyses.
- Sommerfesten hos Mogens og Kaj: Lørdag den 15/6
- Korworkshop sammen med Side by Side i efteråret 2019?
2. Korweekenden - repetition
Praktisk information: Åse.
Der er så mange tilmeldte som aldrig før: 50 medlemmer.
Åse finder kagebagere.
Underholdning til aftenfesten: Vi opfordrer folk til at bidrage med noget.
Repertoire, der skal øves:
Bl.a. Viva la Vida, Washing of the Water. Tjek op på nye noder på
hjemmesiden og print ud til weekenden.
3. Skal Sysselkoret deltage i et hjælperteam til Børneteaterfestivalen
den 5/12 til den 7/12?
AW’s bilag samt Elisabeths afkrydsningsskemaer.
Ca. 25 har meldt sig som sangere til Åbningsfesten den 31 /3.
Ca. 16 personer har meldt sig som hjælpere weekenden den 5/4 til den 7/4.
5. Ernsts’ arrangement den 9/3.
Camilla forslag:
“Sound of Music medley” og “Evergreen medley”.
Anne sender noderne til Kaj og aftaler nærmere vedr. tidsplanen.

6. Økonomi:
Åse fortæller at saldoen er 27.219,7. Evaluering Nytårsgalla:
Forslag om, at det går på tur i stemmegrupperne at forberede maden.
Åse vil gerne sørge for champagne hvert år.
Åse har købt løbere, som skal genbruges hvert år.
Næste år opfordres folk til at give den mere gas m.h.t. påklædningen.
8. Deltagelse i koncerter ved fravær til generalprøverne.
Vi vil afsætte tid til at drøfte dette punkt til korweekenden. Camilla finder
tidspunkt.
9. Forberedelse af generalforsamlingen
Dirigent: Torben?
På valg: Flemming, Torkild og Anne
Punkter til generalforsamling.
Dagsorden skal sendes ud. Elisabeth laver dagsorden og sender til Per.
6. Evt.
Poul og optræden.
Vi har enstemmigt forsikret Poul om, at han selvfølgelige selvom han er
rollator - bruger kan være med til korets optræden.
Anne

