Referat af bestyrelsesmøde 8.11.2022
kl. 18-19

Deltagere:
Gitte Palsnov, Åse Svendsen, Mogens Jensen, Torkild Jensen og Anne Wraae

Referat:
1. Kort evaluering af besøg af Skallerup Sognekor. Genbesøg?
Meget stor succes. Vores indtryk er, at både Sognekoret er af samme mening. Vi gentager
arrangementet næste år ca. samme tidspunkt, hvor Sognekoret har tilbudt at bage kage,
mod at vi stiller lokaler til rådighed, da de ikke har mulighed for lægge lokaler til. Vi lader
Camilla og Torben, Sognekorets leder, om at aftale nærmere.
2. Juleafslutning? Skal vi lave noget efter koncert på teatret den 6.12.
Gitte har lavet aftale med Vendsyssel Teater om, at vi efter koncerten sammen kan drikke en
øl eller en kop gløgg. Vores koncert er færdig ca. 20.45, hvor teateret kan have noget klar.
3. Tunklang?
Mogens spørger denne koraften, om der er stemning for at vi tager afsted igen? Efter evt.
aftale om genbesøg I Larvik hos Tunklang indbetales et dipositum på kr. 500,-, så man
forpligter sig. Vi forespørger et tidspunkt i september.
4. Mandekor fra Århus: Vokskabinettet.
Vox-kabinettet vil gerne lave et arrangement på et tidspunkt mellem torsdag den 11/5 lørdag den 13/5. Der er aftalt fredag den 12/5 på Vendsyssel Teater.
5. Fremmøde. Er der noget at bemærke?
Det breder sig, at flere går efter pausen.
Det er godt, at pausen er rykket, så første del er længere end sidste.
Et par stykker har meldt ud, at de går efter pausen. Camilla og bestyrelsen er informeret om
de givne årsager til, at nogle få går hver gang i pausen. Vi andre fortsætter øvningen
ufortrødent.
6. Korweekend. Åse har lavet tilmeldingsseddel. Fristen er den 6/12
Når vi har afholdt korweekenden i januar 2023 vil vi tage fat på emnet igen
7. Nytænkning i forhold til korweekenden.

Nytænkning ift korweekend, fx lægge den i forbindelse med korstart i aug/sep?, hvor vi fx
kan være i Kajs hal. Og i så fald evt. tage en hel lørdag efter nytår? (Camillas forslag). Er der
andre? Eller skal vi holde fast ved sædvanen?
Vi beslutter os, når korweekenden i januar 2023 er gennemført.
8. ”Tordenskjolds soldater” - er det et problem?
Vi skal være præcise og spørge om hjælp, hvis der er arbejdsopgaver, der ikke bliver løst.
9. Generalforsamlingen er den 8/2. Bestyrelsen forbereder generalsamlingen tirsdag den 10/1
kl. 18.
10. Andet? NEJ

Referat Anne Wraae
15.11.2022

