Bestyrelsesmøde i Sysselkoret
Tirsdag den 18/8 2020 hos Åse
Deltagere: Fra Pr-udvalget: Lene Bergø, Kim B. Tornby – fraværende Tina Geertsen
Fra bestyrelsen: Gitte, Mogens, Torkild, Åse og Jette
Dirigent: Camilla
Pr-udvalget deltog i første del af mødet samt aftensmaden, som Åse var vært for.

Dagsorden med referat:
1. A-B - Opstart. Første øveaften den 25/8 kl. 19.00.
VIGTIGT: Alle mødes udenfor og går stemmegruppevis ind med stemme repræsentant
og får anvist plads.
En fra hver stemmegruppe møder kl. 18.45, og er ansvarlig for at tage pers. med ind fra samme
stemmegruppe.
Torkild oplyser, at vi kan være i salen, hvor vi plejer at være.
Torkild sørger for korrekt opstilling af stole iflg. reglerne.
Vi stiller rammerne til rådighed efter reglerne og alle medlemmer er selv ansvarlige i
forhold til Covid.
Kaj og Mogens kontaktes mht., at vi ikke skal have vores bar opstillet til pausen.
(der vil evt. være mulighed for at tage en øl eller vand med udenfor – der aftales nærmere)
Hver stemmegruppe spritter af efter sig – Torkild sørger for sprit til hver gruppe.
Alt skal sprittes af efter brug – derfor slutter vi kl. 21.00 og vores pause reduceres.
Der registreres stadig ikke fravær pga. Covid situationen.

C – Information hjemmesiden:
Alle opfordres til at se på hjemmesiden, da al information vil stå der – så skal der ikke bruges
megen kostbar kor tid på information. Vigtig information vil dog stadig gives, når vi er sammen.
D – Repertoire – blandt andet konfirmation – Camilla informerer.
E – Sommerfest – Udskudt indtil videre – Torkild taler med Poul om evt. dato.
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2. Kommende aktiviteter
Efterår 2020:
12. sep.: sang ved konfirmation – Camilla informerer
tilmelding skal ske allerede 1. kor aften – Jette
6. okt.: Syng-sammen med Skallerup Sognekor? (Camilla)
Vi er altid velkomne til at synge på Vendsyssel Teater (ifl. Pia Mourier)
24/11 Klubkor – Camilla orienterer og har styr på det
8. dec. sidste øveaften 2020

Forår 2021:
05. jan. Nytårskur
16.-17. jan.: Kor-weekend i Hirtshals.
Her blev foreslået: Evt. få Christina til at hjælpe os lidt med at spille, så Camilla kan have
fokus på os, hvordan virker vi som kor – vores udstråling – fortæller vi vores ”sanghistorie” godt,
kommer vi ud over scenekanten.
09.feb. Generalforsamling

19. marts: Sysselkoret 30-års Jubilæum
4. maj: Alsang i Kilden
29. maj: Kultur/kordag med Korklubben
28.-30 maj: Besøg af Tunklang - PR-gruppe skal ind over her – aktivitet foreslået til evt.
Ugilt præstegård – Kim ved noget om det!
25.-26. sep.: Besøg af Bakkens Kor

Andet ikke-aftalt:
Side By Side-sangaften? - Udsat
Pi’rnes jubilæumskoncert? - Aflyst
Forårskoncert? – Måske som Alsang?
Ad-hoc-udvalget og 30-års jubilæum? Åse, Torkild, Lise Frey og Elisabeth
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Vi opfordrer alle til at komme med gode forlag til vores 30-års jubilæum
Forslag indtil videre: Tur til Gøteborg, Teater/Musical,
Pr-udvalget holder øje med, om der er noget som vi kan bruge, gøre osv.
Julekoncert i ét eller andet regi? – Vi ved ikke noget endnu – ønske om koncert som sidste år.

3. Om deltagelse/fravær – fortsætter vi som vi plejer? Evaluering.
Der registreres stadig ikke fravær pga. Covid situationen.
4. Fastholder vi rutiner ifm. tilmelding til koncerter, referater på hjemmeside/kort på kor aften, afbud
m.m.? Satser vi på Christina som akkompagnatør til udvalgte koncerter? Trænger vi til fornyelse på
nogle områder?
Camille og Åse taler med Christina og hører, om hun er interesseret i at hjælpe os efter aftale.
Fortsætter med tilmelding til koncerter som vi plejer – det er en forudsætning, at man har været til
sidste øveaften inden koncerten for at kunne tilmelde sig.
Det nævnes til kor aften, når der er nyt referat på hjemmesiden – ellers opfordres alle til at holde
sig orienteret mht. nye noder osv.
Det er aftalt, at der i det kommende år skal mere fokus på vores fremtoning og udstråling som kor –
da formidling af vores budskab træder tydeligere frem, når vi er bevidste om, hvordan vi kommer
ud over scenekanten.

5. Hjemmesiden?? Foto m.m.? Ikke nye fotos – Per skal have stor ros for hjemmesiden.
6. Er der nyt vedr. økonomi? Der er d.d. 28.589,33 kr. på vores konto.
Kodaafgift i forbindelse med afholdelse af koncerter har Camilla styr på.
7. Idéer? Camilla forhørte sig om, koret kunne have lyst til at synge som tidligere i kirker,
hvilket vi mener, at der vil være stemning for.
8. Evt. Jette Chor udtræder af bestyrelsen, idet hun også udtræder af koret pga. at hun
flytter til Lystrup.
Anne Wraae, der er suppleant, indtræder i bestyrelsen i stedet.
Camilla oplyste, at der p.t. ikke er venteliste til koret.

Jette Chor
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