Bestyrelsesmøde i Sysselkoret
Tirsdag den 13/8 2019 kl. 17 hos Åse
Deltagere:
Fra PR-udvalget: Tina G, Lene Bergø, Torben (fraværende) og Anders
(fraværende)
Hjemmesidebestyreren: Per
Bestyrelsen: Elisabeth, Gitte, Åse, Torkild (ferie), Anne og
Dirigenten: Camilla.
Desuden deltog PR-udvalget i første del af mødet samt til aftensmaden, som Åse var
vært for.
Dagsorden med referat:
1. Opstart. Første øvegang den 20/8 kl. 19. Vi er klar? Årets repertoire er
Kokomo af Beah Boys samt det gamle hæfte Backwards to reverse.
2. Kalenderen og PR til de arrangementer, som kræver dette:
a. Koncert for Dorte og Mogens, 24/8 mødetid kl. 18.20. Ingen PR.
b. Sysseltingets sidste dag den 31/8. Vi undersøger, om kan deltage. Ingen
PR.
c. Side by Side samsang? Vi inviterer ”Side by Side” til fællesprøve tirsdag
den 22/10. Sang kl. 19 - 20.30, og derefter hygge kl. 20.30 -21.45. Camilla
bestemmer repertoire i samarbejde med deres dirigent. Vil Torkild spørge
Alice om snacksbord. Alternativt spørger vi koret, om det vil lave snackbord.
Ingen PR.
d. Åbningsnummer til korstævne den 6/10 på Vendsyssel Teater. Kor-og
orkesterprøve kl. 10-12. Koncert kl. 14.30 sammen med de andre kor.
e. Triplekoncert Kunstmuseet? Dato ukendt. PR – udvalget reklamerer.
f. Julekoncert Bønnehuset den 3/12 kl. 19.30 . PR- udvalget reklamerer.
Koncerten den 3/12 er sidste gang, vi mødes inden jul.
g. Nytårsgalla: Tirsdag den 14/1. Ingen PR
h. Opstart efter Juleferien: Sang den 21/1.
i. Korweekend den 25/1 -26/1. Susanne Klitt har adgang til gratis
korarrangementer af Ole Jørgensen. Camilla og Susanne teler sammen.
Ingen PR
j. Forslag om foyer-koncert i musikkens Hus i Ålborg. Evt. dato kommer
senere. Hvis et arrangement stables på benene, sørger PR-udvalget for PR.
k. Sommerfest i Skagen, hvor Poul er vært i sejlklubbens lokaler. Der
arbejdes på datoen fredag den 12/6. Ingen PR.
3. Kor 72: Skal vi være medlem af KOR 72?: Medlemskab koster årligt kr. 60,- pr.
kormedlem. Der er mange korstævner og nodebøger, vi kan få gavn af. Alle genrer
findes. Per tager kor-bøger med til Camilla. Camilla vurderer om det er noget for os.
Der findes ikke rejser i KOR72- regi.

4. Rejseudvalget:
a. Rejseudvalget er Gitte P, Karin, Jens. P.t. har det lange udsigter med ny
rejse (Bakkens Kor besøger os i efteråret 2020 25/9 og 26/9, og vi besøger
dem efteråret 2021).
b. Kunne Irland eller Skotland være et godt rejsemål? Kirsten Willgård har
familie i Irland.
c. Kunne Italien være interessant? Lene Berg har ideer.
d. Sverige er interessant. Gøteborg og omegn.
Rejseudvalget tager møde med Kirsten og Susanne Klitt, der har erfaringer
med rejser med ”Pir’ne”.
5. Medlemstal og fraværsstatistik. Vi er p.t. 52 medlemmer. Der er en del
kormedlemmer, som har meget fravær. Koret har et niveau, og et stabilt fremmøde
er vigtigt. Vi beder folk om at prioritere, om de skal fortsætte eller holde pause i
koret, da det går ud over korets samlede niveau, når et medlem har meget fravær.
Elisabeth har lavet en liste med fraværsprocenter, som synliggør fraværet:
Sysselkorets fravær første halvdel af 2019:
Der er registreret fremmøde for 20 kor-aftener, 3 koncerter samt de 2 dage i
korweekenden.
2 korsangere har haft et fremmøde på 100%.
39 korsangere er registreret med fravær på op til 1-6 gange, hvilket svarer til et fravær
på mellem 4% og 24%.
Øvrige korsangere er registreret med fravær på mellem 7 og 16 gange, hvilket svarer til
et fravær på mellem 28% og 64%.

Henvend jer gerne til bestyrelsen, hvis I vil vide, hvor meget fravær, I har.
For at deltage i en koncert skal man være til korprøve tirsdagen inden
koncerten finder sted. Man får kryds, hvis man er tilhører til koncerten.
6. Info til koret den 20/8:

- Velkommen til et nyt år: Camilla
- Tirsdagens rutiner: Dagens program, evt. fødselsdage,
koncerttilmelding, sedlerne kommer frem i pausen.
- Baren og fejring af fødselsdage, den, der giver, skriver på rulletavlen
m.v.
- Vi opfordrer folk til at læse referaterne og læse de sedler, der er lagt
på flygelet og tillage markere, om man har læst sedlerne.
- Disciplin under øveaftenerne. Camilla har fået fuldmagt til at tysse på
kor-medlemmerne. Trivslen og disciplinen er dog stadig alles ansvar.
- Meld afbud til Åse eller Elisabeth.
- Hvis du ikke har været til sidste øvegang inden en koncert og derfor
ikke kan deltage I den, er du meget velkommen til at være publikum.
Du får et x som værende “ikke fraværende” hvis du er tilhører.
.

7. Hvor skal vi hen med koret? Jv. Torkilds spørgsmål sidste år samme tid. Vi vil
fremad og synge rytmisk musik. Fokus på korweekenden: Kan vi få en pianist til
weekenden? Måske Christina Thoft? Camilla kan godt slippe os lidt mere løs i
stemmegrupperne. Skal vi fokusere mere på artikulation? På weekenden kan vi evt.
se gamle filmoptagelser.
8. Økonomi: Der er p.t kr. 24.000 på kontoen, og der vil ca. kr. 30.000 til nytår.
9. Evt. :
a. Kan Camilla varsle hvilke sang, der skal synges, så nye medlemmer kan
forberede sig lidt og tage noder med.
b. Kan vi gennemsynge koncertnumrene under opvarmningen? Kan vi høre
koncertnumrene, som blev sunget sidste øveaften? Anne medtager sin
højtaler til kor, så vi kan afprøve ideen.

AW

