
Dagsorden den 18.5.2021 

med referat med rødt  

 

12.6.2021 Sommerfrokost 

- tilmelding (tid, hvor)?  Tilmelding til Åse, senest 1.6. 

- mad?  Smørrebrød fra Menu; medbringer selv drikkevarer 

- hvor?  Kan ikke være hos Mogens og Bente, heller ikke hos 

  Gitte. Torkild prøver UCN. Torkild og Åse aftaler 

  endeligt! 

- indhold, sang? Camilla foreslår flg. 4 sange: 

  You raise Me up 

  Lyse nætter 

  Fald min engel 

  De tre små grise 

 

? Generalforsamling?  Afholdes 3. gang efter korstart, således at den kan 

   varsles mundtligt og på hjemmesiden 14 dage før. 

   Altså 7.9. 

? 30 års jubilæum? Vi arbejder på evt. at lave en operatur til Göteborg 

   (m. overnatning) i foråret 2022. Gitte undersøger. 

Økonomi?   Referenten hentede kaffen og hørte det ikke  

 

Fremtidige aktiviteter: 

2021: 

aug. bestyrelsesmøde  Torsdag den 19.8. hos Åse. Denne gang uden PR og 

   hjemmesideansvarlig, da vi vurderer at der ikke er 

   noget nyt under solen, og da vi alle er yderst 

   tilfredse med hjemmesiden. 

aug. korstart  24.8. 

24.-26.9. Bakkens Kor (spise og synge sammen i Tornby den 24.9. og synge sammen på 

 Vendsyssel Teater den 25.9. ved frokosttid? Øve fælles sang? 

   Bestyrelsen  og Camilla siger ja til det hele. Vi 

   arbejder videre på samarbejdet. 



? Skallerup Sognekor Camilla kontakter korets leder ang. evt. fællesaften i 

   efteråret 

? Side by Side sangaften? Camilla kontakter korets leder ang. evt. fællesaften i 

   foråret 2022 

30.11.21 Korklub på Vendsyssel Teater (Camilla) Intet nyt. Vi holder fast ved aftalen. 

dec. Julekoncert?  Måske er korklub også julekoncert. Måske opstår 

   der andre muligheder. Vi ser tiden an.  

 

2022: 

Januar Korstart  11.1.2022 (incl. en lille forfriskning) 

Jan. Korweekend  Motellet er reserveret den 22.-23.1. 

30.4.22 Korfestival (Camilla) Aftalte at inviterer Tunklang til evt. at deltage i 

   denne festival. 

maj Tunklang?  Se ovenfor 

juni sommerfest i Skagen Den planlægges senere, men vi satser på Poul og 

   Skagen 

? forårskoncert? Den ta’r vi senere 

 

Gitte Palsnov den 26.5.2021 

 

 


