Referat fra bestyrelsesmøde
den 10.5.2022 kl. 18.30-19.00
(markeret med rød skrift)
Tilstede: Åse, Poul, Mogens, Anne, Camilla, Gitte

21.-22.5. Har vi styr på Tunklangs besøg? Minder alle om til-/framelding den 10. Vi har styr
på det hele. Vi synger nogle sange fra vores nyeste repertoire.
7.6. Er der noget vi skal huske ifm sidste øveaften? Alt under kontrol.

11.6. Har vi styr på sommerfest? Vil én af jer sige noget på bestyrelsens vegne? Tak til Poul
og hjælpere mm. Formanden er på vej til Lofoten. Anne vil repræsentere bestyrelsen til
sommerfesten. Der er et par stykker der har meldt sig til at hjælpe med borddækning.

21.6. Generalprøve til Ravnkilde. Vil én af jer igangsætte organisering af fælleskørsel?
Andet vi skal huske? Påklædning? Camilla vil forestå det meste ifm Ravnkilde og lægger
info på hjemmesiden som vanligt vedr. påklædning, mødetid m.m.
26.6. Koncert i Ravnkilde. Noget vi skal huske? Ca. 1 times kørsel fra Hjørring.

Efterår:
9.8. Bestyrelsesmøde (hos Åse?) Datoen er ændret til 8.8. Mødetid kl. 17. Bestyrelsen
vurderer ikke at der er behov for at indkalde webmaster og Pr-udvalg. De har flot styr på
deres ”arbejde”.
16.8. Første øveaften
19.8. Vendsyssel teaters jubilæum (har kontaktet Pia for oplysninger om forventninger til
koret. Skal vi starte tilmelding her før ferien eller …. Vi beslutter at lave en slags
”forhåndstilmelding” som ikke er bindende. Bindende tilmelding sker første øvegang efter
ferien. Vi forventes at synge et par sange om eftermiddagen. Camilla vælger. Vi beder om at
komme til synge ved 16-tiden.
Spørgsmål til efterårets aktiviteter:
1. Skal vi arbejde på at gennemføre en korklub endnu en gang? Alle enige om at det er
en oplagt opgave for Sangkraft. Camilla har appelleret til Tina, som repræsentant for
Sangkraft.

2. Skal vi prøve at organisere en sangaften med Skallerup-koret? Med Side by Side?
Camilla kontakter korleder fra Skallerup om en mulig dato.
3. Satser vi på at vi kan komme på Motellet til næste års korweekend? Vi satser på – og
regner med at det kan lade sig gøre.
Andet?
Referent: Gitte

