Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 19
hos Else

Dagsorden - referat
1. Velkomst sang – husk sangbog
Peter bød velkommen og vi sang ”Sneflokke kommer vrimlende”
2. Tilføjelse til dagsordenen - Siden sidst
Ingen tilføjelser
Siden sidst har der været følgende aktiviteter:
20.11. Julesange på plejehjemmet Enghaven
04.12. Julesange i Foreningshuset.
14.12. Julekoncert i frimenighedskirken
19.12. De ni læsninger i frimenighedskirken
Vi var enige om, at vi synes, det har været hyggeligt, og det er gået godt.
3. Økonomi
Økonomien ser godt ud.
Vi kommer nok til at bruge lidt af formuen i det kommende år, men det har vi
også råd til.
4. Ny sæson
Koret orienteres om ”Syngsammen aftenen” d. 8. februar til nytårskuren d. 4.
januar.
Koret vil synge 5-7 sange.
Annemarie og repertoireudvalget foreslår:
”Der er is på vandet i nat”,
”Liden sol i disse uger”,
”Det er hvidt herude”
”Snemand Frost og frøken Tø”
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”Sidste soledans”
”Sneflokke kommer vrimlende”
”Vor sol er bleven kold”
”Vær lidt varsom”
”Spurven sidder stum”
”Der er ingenting i verden så stille som sne.”
Et par af dem kunne evt. være fællessange.
Desuden vil vi også sammen synge fra Højskolesangbogen, og lære nogle af de
nye sange.
Else sørger for lån af salen og annonce/pressemeddelelse (Sal er bestilt). Vi laver
en bordopstilling, hvor kormedlemmerne sidder med ryggen til scenen. Vi tager
alle ekstra kaffe med og bestyrelsen indkøber plastikkrus og småkager.
Forårskoncerten d. 17. maj:
Peter tager kontakt til Ida fra Skodborg kirkekor for at høre, om de er
interesserede i en fælles forårskoncert (han har siden fået tilsagn fra Ida)
Teatersal og Rødding-stuen er booket til 17. maj og salen er ligeledes bestilt til
generalprøven den 10. maj.
Vi begynder allerede nu at øve på ”Vidunderlige lille land”. Desuden vil vi gerne
lære Leonhard Cohens ”Halleluja” endnu bedre, så vi kan synge den, og håbe at
Ida vil spille til.
I år vil vi gerne have en sæsonafslutning, Peter har reserveret Hygum
Forsamlingshus d. 24. maj.
5. Evt.
Grænsekorenes generalforeningsstævne er d. 28. januar i Sønderborg
Alle er inviteret til Jens Rosendals 85 års fødselsdagsarrangement d. 14. maj kl.
13: Vi henter tidevandet ind.
Kl. 17.30 er der kaffe og suppe i Ballum Multihus. Prisen er 300 kr.
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Vi kunne forestille os at have besøg af Ramløsekoret d. 30.sep. - 1. okt. 2017.
Overnatning og forplejning på højskolen fra lørdag eftermiddag til frokost søndag
ville koster 900 kr. pr. person.
Peter undersøger, om det er muligt og prisen på evt. indkvartering på Bennetgård.
Danske Folkekor opfordrer til, at korene markerer reformationsåret ved en koncert
d. 28.10.2017. Vi kunne evt. selv markere det ved at synge de foreslåede salmer
(én fra hvert århundrede) i kirkerne:
1500-tallet: Nu fryde sig hver kristenmand
1600-tallet: Sorrig og glæde
1700-tallet: Op al den ting
1800-tallet: Påskeblomst hvad vil du her
1900-tallet: Nu går solen sin vej

Peter har spurgt Charlotte Støjberg, om hun kunne tænke sig at være vores nye
korleder, og det var hun ikke afvisende over for, men hun vil gerne være færdig
med sin organistuddannelse først. Det er hun om 1½ år,- det er lang tid, men
Annemarie er indstillet på at fortsætte så længe, hvis det bliver nødvendigt.

Der er planer om endnu et fælleskommunalt korarrangement d. 22.09.2018.
Overskuddet fra Papayadagen er på 2200 kr., desuden har Skodborg menighedsråd
givet et tilskud på 1000 kr.
Den fælles kordag skulle strække sig fra kl. 09.30 – 15.00 og ledes af Ole
Jørgensen. Det er tanken, at man kan møde uforberedt, og dagen skal slutte med
en ”fremvisning” (ikke en koncert).
Vi håber at kunne være på Rødding Højskole, ellers må det være i Landbyhuset i
Øster Lindet, men her er akustikken meget dårlig. Rødding Centret er også en
mulighed

10.01.2017 Lise
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