
 

Dagsorden - referat  

 

1. Sang – husk sangbog 

Peter bød velkommen, og vi sang ”Mørk er november” og ”Jeg er træt af mig selv og mine 

tænder” 

 

2. Tilføjelse til dagsordenen  - Siden sidst 

Annemarie ønsker tilføjet et punkt omkring en vintersyngsammen 

 

Der er desværre ikke kommet nogle nye medlemmer i koret, vi er nu 37. 

 

Vi har meldt afbud til ”Petrs Jul” i Ribe, det blev ikke ret godt modtaget i første omgang, 

men Peter fik forklaret, og det var nok mere et udtryk for skuffelse. 

 

Peter har haft en forespørgsel om, hvad vi ønsker af betaling, når vi synger på Enghaven. Vi 

ønsker ingen betaling, men vil gerne have en kop kaffe. Vi tror, at det er bedst, at vi står på 

gulvet inde i salen og synger. Vi forhører os i aften, hvor mange der forventer at komme. 

 

Til koncerten/fællessangen i foreningshuset d. 4. december kl. 14, mødes vi kl. 13.30. De 

serverer en kop kaffe. 

  

3. Økonomi 

Økonomien ser stadig fin ud. 28 medlemmer har betalt kontingent. 

 

4. Julekoncert. 

Annemarie havde medbragt et program for julekoncerten (vedlagt) 

Gram mandskor (ca. 28 medlemmer) og vi synger ”Dejlig er jorden” og ”Et barn er født i 

Betlehem” sammen. Annemarie har aftalt med Lau Michelsen, hvordan vi synger sammen. 

Vi har en fællesprøve d. 23.11.2016 kl. 19, på Rødding Højskole og en fælles generalprøve i 

Frimenighedskirken mandag d. 12.12.2016. Her møder vi kl. 19, og Gram mandskor støder 

til kl. 19.30.  

Peter undersøger, om vi kan låne bænke i Øster Lindet.  

Charlotte Støjberg spiller til ”Dejlig er jorden”, ”Et barn er født i Betlehem” og ”O Come all 

Ye Faithful” både til koncerten og til prøverne. 
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Vi indøver  

”Hvad er det der gør jul til noget særligt”,  

”Juletræet med sin pynt”,  

”Deck the Hall” og 

”We Wish You a Merry Christmas”,  

så vi kan synge dem ved kaffen bagefter.  

Peter forsøger at aftale, at vi skal have kaffe og kage i stedet for gløgg. 

 

5. Vintersyngsammen 

Annemarie foreslår, at vi laver et syngsammen arrangement, hvor vi kan få lejlighed til at 

synge nogle vintersange, det kunne bl.a. være:  

”Der er is på vandet i nat”,  

”Liden sol i disse uger”,  

”Det er hvidt herude”  

”Snemand Frost og frøken Tø”  

”Sidste soledans”  

og evt. et par mere. Desuden skulle der være fællessang.  

Det kunne blive d. 8. februar på højskolen. Der skulle være gratis adgang for publikum. 

 

 

6. Forårskoncert 

Til forårskoncerten vil det være godt at samarbejde med et andet kor, det kan blive svært at 

udfylde to gange 45 minutter alene. 

Sange, som vi allerede nu har tænkt på er:  

”Tænk at livet”,  

”Vårvise”,  

”Irmelin Rose”,  

”Vidunderlige lille land” og  

”Londonderry Air”. 

Koncerten kunne være d. 17. maj og vi kunne så have afslutning i Hygum forsamlingshus d. 

24. maj. Operafrokosten i Esbjerg var også en god oplevelse, men vi foreslår et arrangement 

hvert andet år, og en sæsonafslutning hvert andet år. 

 

 

7. Evt.  

Der er generalforsamling i grænsekorene d. 28. januar i Sønderborg. 

 

Vi vil foreslå Ramløse koret, at de kommer på besøg hos os en weekend i slutningen af 

september fra lørdag eftermiddag til søndag middag. De kunne spise og sove på højskolen, 

og vi kunne planlægge nogle fælles aktiviteter. 

Vi har første øveaften d. 6. september og generalforsamling d. 20. september, så det kunne f. 

eks. blive d. 30 sep. – d. 1. okt. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 3. januar hos Else 

 

      08.11.16 Lise 
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