Bestyrelsesmøde den 25.02.2020
Tilstede: Gitte, Åse, Mogens, Thorkild, Camilla, Jette

Åse: Torben er blevet syg igen, og vil gerne komme, som han har mulighed for.
Den 03.03.2020 – Ekstraordinær generalforsamling: Ændr. af indkaldelse til generalforsamling står på
hjemmesiden.
Yderligere punkter der tages op den 03.03.2020 (er blevet opl. i dag til kor af Gitte):
Pr-udvalg: Lene B. og Tina er pt. i gruppen, men der mangler 2 mere – da Torben og Anders Ø. har orlov –
ønsker Tina og Lene af forblive i Pr-udvalg?
Sommerfest i Skagen den 12. juni: Ad hoc-udvalg til at hjælpe med sommerfesten - 2 fra bestyrelsen og 2-3
fra koret- hvem?
Hvad er aftalen mht. sommerfesten – Thorkild taler med Anne.
Sysselkorets 30-års jubilæum: Ad hoc-udvalg til 30-års jubilæum – der skal være 2 pers. fra bestyrelsen og 2
pers. fra koret - hvem kan tænke sig at være med?
Hvad skal der ske til vores jubilæum – forslag skal gives til udvalget, når det er nedsat.
KODA afgift – Kor72: Åse undersøger, om det er en idé at melde sig ind i Kor72 - Hvad koster det? Hvad er
fordelen? Hvad koster KODA afgift separat?
Åse: Korsang.dk – der kunne være fordele – det venter vi med at tage stilling til.
Gitte: hilsen fra Bakkens Kor – Helle - besøg den 25.-26. september 2020: Spis sammen fredag den 25. sept.
2020 – på Munchs Hotel Tornby kl. 18.00 – 2-retters menu – syng sammen.
Camilla og deres korleder taler om sange til koncert.
Gitte sørger for aft. med teater til lørdags koncert – Bakkens Kor arrangerer selv lørdag i øvrigt – vi er
velkommen til at spise sammen med dem lørdag også.
Gitte: Brev fra Tunklang – Tunklang vil gerne besøge os maj/juni 2021
Der skal senere nedsættes udvalg til at hjælpe.
Forslag til mødedato i DK 7/8/9 maj eller 28/29/maj 2021.
Gitte - Side by side og Skallerup sognekor: Camilla tager kontakt om evt. at mødes
Kontakt person til hjemmesiden: Per og Camilla.

Pianist: Hjælp til Camilla, så hun kan dirigere mere – Camilla synes, at det vil være en god idé - Åse taler
med Christina og hører, om hun er interesseret, og hvad det koster, at få hende til at hjælpe med at spille
en gang og imellem efter behov.
Start efter sommerferien: Den 18. aug. 2020 bestyrelsen samt Pr-udvalg mødes hos Åse kl. 17.00 og spiser
og efterfølgende bestyrelsesmøde.
Korstart efter sommerferien: tirsdag den 25. august 2020.
Jette Chor

