Bestyrelsesmøde i Sysselkoret tirsdag den 23/4 2019 kl. 18
Deltagere: Elisabeth, Gitte, Åse, Torkild, Anne og Camilla (når hun har fri).
Dagsorden med referat:
1. Sæsonafslutning og opstart.
a.
Vi synger i Vendsyssel Teaters Cafe.
b.
Sidste prøveaften den 11/6
c.
Reserver den 15/6 til sommerfesten hos Kaj og Mogens, som er værter
og sørger for mad og drikke. Sted: Donstedvej 95B, 9330 Dronninglund.
Tid: Indkvartering mellem kl. 16 og 17.
d.
Koncert den 16/6 i Ravnkilde ca. kl. 14
e.
SOMMERFERIE
f.
Opstart den 13/8 kl. 17:
Møde med Pr-gruppen, spisning, møde (bestyrelsen alene)
g.
Første øvegang den 20/8 kl. 19
h.
NB.: Koncert for Dorte og Mogens, 24/8 først på aftenen.
i.
5/10 og 6/10 2019 er vi inviteret til korstævne (Big Band og
Symfoniorkester på Vendelbohus).
2. Outfit: Vi afprøver til regnbuetørklæderne igen. Elisabeth tager dem med, så vi kan se dem næste
øvegang. Dertil sort underdel. Mændene i sort samt kulørte butterflyes. Elisabeth og Torkild tager
de butterflyes med, de har derhjemme.
3. Omfotografering: Dato for omfotografering (7 eller 14 maj, aftales d. 30 april), som skal foregå på
trappen. Dresskode: Evt. outfit fra punkt 2, når vi den 30/4 har set det. Ellers aftales, hvad
dresskoden skal være.
4. Næste rejsemål: Se punkt 6. Rejseudvalg: Gitte P, Karin, Jens. Kbh i 2021?
5. Henvendelse fra Bakkens Kor, Albertslund. Se fil. .Vi forslår, at de besøger os i efteråret 2020 25/9
og 26/9 (vi kan ikke den 27/9) og vi besøger dem efteråret 2021. AW skriver tilbage til dem
6. Side by Side samsang? Vi inviterer dem til fællesprøve tirsdag den 22/10 eller den 29/10 ? Sang kl.
19 -20.30, og derefter hygge kl. 20.30 -21.45. Camilla bestemmer repertoire med deres dirigent.
7. Evt. Vi har knap 35.000 kr. på kontoen.
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