
 

Dagsorden – referat 

 

1. Sang – husk sangbog 

Vi sang: Velkommen lærkelil. 

 

2. Tilføjelse til dagsordenen  - Siden sidst 

Der var ønske om at tilføje et punkt vedr. nodelære. 

Der var ønske om at tilføje et punkt, hvor repertoireudvalget kunne melde tilbage til 

bestyrelsen. 

Der var ønske om, at vi begynder hvert bestyrelsesmøde med et tilbageblik på, 

hvordan arrangementerne siden sidst er forløbet. 

 

På generalforsamlingen blev det aftalt, at vi fremover starter hver korprøve med en 

sang og derefter øver som normalt med kaffepause fra 20.15 – 20.30. Kl. 21.15 slutter 

vi med at synge nogle sange fra Højskolesangbogen.- Evaluering: 

Bestyrelsen fornemmer, at det er en god aftale, ligeledes aftalen om de vanskeligste 

stykker ”terpes” først på aftenen, hvor vi er mest friske. 

 

Annemaries fødselsdag.- Evaluering: 

Vi syntes alle, at det var en sjov og god overraskelse. 

 

Annemarie har tilbudt nodelære. – Evaluering: 

Det har været svært at finde et tidspunkt, se punktet senere. 

  

3. Økonomi       

 

Else udleverede og gennemgik regnskabet, som er lige så pænt, som det plejer at 

være. Vi har fået halvdelen af de beløb, som Øster Lindet koret fik for julekoncerten. 

Der vil stadig være lidt udgifter til repræsentation, bl. a. jubilæumsgaver til korene i 

Øster Lindet. 
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Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor 

Mandag den 11. april 2016 kl. 19  

hos Peter 

 

 
 

 



4. Jubilæum i Øster Lindet 16. april 

Invitationen til Øster Lindets jubilæer er udsendt til alle pr. mail. Vi giver en gave til 

hvert kor på 500 kr. 

Vi skal møde til opvarmning i landsbyhuset kl. 13. Else forbereder 2 kort med en 

pengegave, som næstformanden overrækker. 

  

5. Tur til Esbjerg 30. april 

Dette bliver vores sæsonafslutning. 

Ved generalforsamlingen var der stemning for samlet buskørsel. Bussen kører fra 

parkeringspladsen bag den tidlige Brugsen kl. 10.30. Det kommer til at koste 100 kr. 

pr. person, evt. underskud dækkes af koret. Lise deler billetterne ud i bussen. 

 

6. Forårskoncert 18. maj 

Koret giver en drink (En enkelt) i pausen mellem opvarmningen og koncerten til 

medlemmerne i de to kor. Alle kormedlemmer får også en genstand i pausen, mens 

tilskuerne kan få en genstand på deres indgangsbillet. 

Koncerten kommer i Ny Tirsdag d. 10.maj. Annemarie laver program og en plakat, 

som kan mailes ud til os alle. 

Tove og Lilly vil gerne stå for udskænkningen. Vi andre må hjælpe til, hvis der bliver 

travlt og der f.eks. skal hentes noget. 

Peter snakker med Dorthe om det praktiske med hensyn til servering, bordopstilling 

og priser.  

 

 

7. Grundlovsfest i Gram 5. juni 

Grundlovsarrangementet i Gram er ændret til kl. 10, og det foregår i ”Gram Have” 

bag slottet. Festlighederne indledes med at Anni Mathisen holder tale, derefter synger 

koret: 

Hilsen til forårssolen 

Århus Tappenstreg 

I Danmark er jeg født 

Når egene knoppes 

Majsang 

Til Pinse når skoven bli’r rigtig grøn 

Danmark nu blunder den lyse nat 

Midsommertid 

Hvis det er muligt holder vi en øvegang inden, f.eks. d.01.06.2016 
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8. Papaya-dag 24. september i Øster Lindet – tilmelding før 1. maj. 

Det er stadig lidt uklart, hvilke kor der deltager. 

Vi vil gerne have tilmelding og betaling inden d. 1. maj, da koret jo først samles igen 

efter d. 1. september. 

 

9. Tilbagemelding fra Repertoireudvalget. 

Bestyrelsen fik udleveret referatet fra udvalgsmødet. Den var godt tilfreds med 

arbejdet, og opfordrede os til at arbejde videre efter planen. 

Bestyrelsen var også enig i de fleste beslutninger. Annemarie var begejstret for idéen 

om at vi giver os i kast med et større værk. Hun syntes også godt om idéen med at 

lære flere stykker udenad, men det var der nu delte meninger om. 

 

 

10.  Nodelære. 

Interessen for nodelære har ikke været overvældende, men Annemarie mener, at der 

er et behov. Det blev derfor besluttet, at de næste gange vil der ca. midtvejs blive 

afsat 5-7 minutter, hvor vi alle skal deltage i nodelære. 

 

11. Evt. 

Vi vil igen deltage i kulturugen på samme måde som sidste år. Else sørger for at der 

kommer en tekst i folderen. 

Næste møde er d. 29.08.2016 kl. 19 hos Karen  

 

      11.04.2016 

      Lise 
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