
 

 

Mødereferat.   

 

Deltagere: Ramunas, Peter, Karen, Ejvind og Else. Afbud fra Lise. 

 

      Dagsorden:  

      Aftale med Ramunas Styra som ny dirigent for koret. 

 

 Peter præsenterede bestyrelsen og Ramunas fortalte om sit liv og 

musikuddannelse i Litauen. Han er 38 år og kom til Danmark første gang i 

2007, hvor han beskæftigede sig med forefaldende arbejde indtil han blev 

afløser som organist på Sjælland og i 2013 kom til Jels Kirke som 

organist. Det er en 60 % stilling. Han er glad for at være i Danmark. 

Hustruen kan ikke lære sig dansk, og bor stadig i Litauen. Der er 1600 km 

fra Jels til hjemmet i Litauen, og han kører selv frem og tilbage. 

 

 Vi fortalte, at vi har 2 faste koncerter årligt, og derudover hvad vi ellers 

bliver inviteret til at deltage i. 

 

 Ramunas accepterede foreløbigt en kørselsgodtgørelse på 10.000 kr. årligt 

(som det har været hidtil) - med senere mulighed for forhøjelse. Han vil 

gerne, at koret selv præsenterer sangene ved koncerter.  

 

 Ramunas forespørger om afløsning i forbindelse med sygdom. Vi håber, 

at Annemarie evt. kan afløse, og ellers må vi aflyse korprøver. 

 

Vi har takket ja til Annemaries tilbud om fortsat at lægge indspilninger af 

stemmer på hjemmesiden. Ramunas er ikke fortrolig med edb mediet. 

 

Ramunas kommer allerede nu på vores mailliste med adr.: 

RamunasStyraoperabufa@yahoo.com. Tlf. nr. 91 97 68 45 eller 52 63 95 

Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor 

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 15  

hos Peter 
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63. Selv om det meldes ”Abonnenten findes ikke” så modtager han 

opkaldet og ringer tilbage. 

 

Ramunas starter som dirigent efter sommerferien den 6. sept. Han holder 

sommerferie den 25/6 – 17/7 og 17/8 – 1/9.  

 

Vi inviterede Ramunas til vores korafslutning den 24. maj i Hygum 

forsamlingshus, hvor han præsenteres som ny dirigent for koret, og 

såfremt hustruen er i DK er hun også inviteret. Endvidere inviterede vi 

ham til at overvære vores Forårskoncert den 17. maj på Højskolen. 

  

Herefter udtalte Peter, at vi er glade for at aftalen i stand og håber på godt 

samarbejde. 

 

Endelig omtalte Peter, at vi inviteres til Bække koret i forbindelse med 

deres jubilæum sidst i september. 

 

Referat 19.4.2017. 

Else 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


