Referat af bestyrelsesmødet den 8.8.2022 kl. 17 hos Åse
1. Opstart.
Første øvegang den 16.8. kl. 19.
Er der noget vi skal forberede/lægge ud på hjemmesiden vedr. 1. øvegang og
koncerten på Vendsyssel Teater? Nej – det kommer, når vi ved, hvor flygelet
er placeret.
2. Kalender.
19.8. 2022

Koncert VT kl. 17.30.
Hvor mange har meldt sig?
Antal basser: 6
Antal tenorer: 5-6
Antal alter: 1 anden-alt, og 6 -7 1. alter
Antal sopraner: 8 2. sopraner og 6 1. sopraner.
Repertoire? Vi skal have 6—7 numre med. Camilla sender liste til
Per, så han kan lægge den på hjemmesiden.
Mødetid? Kl. 16.30, hvor vi varmer op. Derefter hører vi Rytmisk
Pigekors koncert kl. 17.00
Opvarmning m.m.? Camilla spørger Pia M., om vi kan være i
Black Box? Anne optager sangene den 16/8 til øvegangen og
medbringer højtaler, så vi kan afspille sangene og synge med
under opvarmningen.

24.-25.9.2022 Jubilæums-fejring i Dronninglund. Nyt herom? Torkild og Åse
fortæller, at de skal afholde møde på mandag den 15/8. Torkild
ringer til Kaj og spørger, om han kommer til mødet hos Elisabeth?
Andre aktiviteter?
-

-

Syng-sammen med sognekoret i Skallerup? Camilla aftaler
med Sognekortes korleder og spørger, om vi skal lægge os
fast på en dato?
Genvisit i Larvik? En føler stikkes ud den 23/8 af Mogens.
Prisoverslag: Ca. 2500 kr. i efteråret 2023?

Sidste øver inden jul? Den 6/12 2022
Opstart efter juleferie? Den 10/1 2023
Korweekend 2023 – Hirtshals? Datoer? Den 14/1 - 15/1.
Hyre pianist? Vi hyrer ingen pianist til korweekenden i 2023.

3. Medlemstal: Vi er 50 betalende medlemmer.
Nye ansøgere/stemmeprøver? Vi mangler p.t. ikke sangere, men den ene,
som er interesseret i optagelse, tilbydes en stemmeprøve, selvom vi ikke har
behov for flere sangere. Åse og Torkild spørger vedkommende, om hun på
baggrund af ovenstående gerne vil til optagelsesprøve?
Fraværsstatistik: Vi opfordrer til, at man tjekker sin kalender og melder afbud i
god tid.
4. Info til koret på første mødeaften:
Velkommen til et nyt år. Ved formand og Camilla
Tirsdagens rutiner bibeholdes: Dagens program skrives på tavlen sammen
med evt. fødselsdage/bar og fejring, koncerttilmelding. Sedler i pausen –
Elisabeth der står stadig for koncerttilmelding i det kommende år.
Fødselarer skriver på tavlen, når der er fri bar: Barudvalget har meddelt, at
prise er sat til kr. 140, hvis man vil give en omgang.
Vi opfordrer til at læse referater på hjemmeside. Læs tilmeldingssedler på
flygel: Markér både ved deltagelse og framelding.
Trivsel og disciplin – herunder ro under øvning – er alles ansvar
Afbud til Åse eller Elisabeth i god tid.
Ved fravær sidste øvegang inden en koncert: Er der ikke mulighed for at
deltage i koncert som sanger, kan man deltage som publikum. Camilla kan
dispensere, hvis der er en faglig baggrund herfor.
Camilla strækker 1. halvleg ca. 20 minutter, således at 2. halvleg bliver
kortere. Pausen vil være omkring kl. 20.30
6. Er der nyt vedr. økonomi? Åse: Vi har 10.000,- på kontoen.
Åse foreslår at korkassen betaler de kr. 7000,- til orkesteret i forbindelse med
vores 30 - års jubilæum den 24/9 2022. Hvis alt går vel, har vi kr. 13.000,- på
kontoen til nytår. Vi bibeholder nuværende kontingent på kr. 600,- pr. halvår.
7. Idèer?

Marianne Heilesen har indsendt forslag om, at vi afslutter øvning kl. 21, og at
Camilla, efter behov, fx op til koncert, kan forlænge øveaften.
Bestyrelsens holdning? Camillas?
Vi fastholder de nuværende sangtider, da vi tidligere har rykket
mødetidspunkterne.

8. Evt.

Forslag til kommende generalforsamling:
Vi spørger koret, om vi skal tilmelde Sysselkoret Kor 72

Referat Anne Wraae 8.8.2022

