Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Tirsdag den 15. august 2017 kl. 19
hos Else

Dagsorden
1. Velkomst sang – husk sangbog
Vi sang Marken er mejet.
2. Tilføjelse til dagsordenen
Referat fra repertoireudvalget tilføjes som et ekstra punkt.
3. Siden sidst
Afslutningen i Sdr. Hygum var sjov, hyggelig og vellykket.
Det var godt med de inviterede gæster.
4. Økonomi
Årets har givet et underskud på ca. 2000 kr., men vi har en pæn formue at tære
på. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Referat fra repertoireudvalget
Ud over salmerne til reformationskoncerten foreslår repertoireudvalget at der
vælges nogle sange blandt følgende:
 Bjarne Haahr/Ester Bock: Høstsalme,- vi har noder til en
firestemmig version.
 Michael Bojesen/Tove Ditlevsen: Så tag mit hjerte,- vi har kun en
2-stemmig version, men Ramunas vil gerne forsøge med den.
 Aske Bentzon/Alberte Winding: Lyse nætter,- vi har kun en 2stemmig version, men Ramunas vil gerne forsøge med den.
 Sigurd Barrett/Jens Sejer Andersens: Hvor du sætter din fod
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 Vi vil gerne lære nogle af de 13 nye Højskolesange, som koret har
indkøbt i en korversion. Lise bestiller endnu et eksemplar til
Ejvind, som kopierer.
 Vi vil gerne synge noget af Sebastian. Koret har indkøbt et
eksemplar af 4 sange fra Skatteøen, men kun i arrangement for
lige stemmer.
 Vi vil gerne synge flere af ABBAs og Beatles’ sange, Ejvind
forhører sig hos Annemarie.
 Ved Jens Rosendals 85 års fødselsdag blev udleveret et hæfte
med 3 nye sange, dem vil vi gerne lære. Vi håber, at nogen i koret
har noderne.
Ramunas inviteres med til Repertoireudvalgets møder fremover.
Repertoireudvalget foreslår, at der nedsættes et nyt udvalg til januar.
6. Ny sæson
I efteråret er der generalforsamling den 27. september, kordag på Askov
Højskole den 7. oktober (endnu desværre kun 12 tilmeldte),
reformationskoncert den 28. oktober og julekoncert sammen med Jels kirkekor
den 13. december kl. 19.30
Repertoireudvalget foreslår, at vi allerede nu begynder at tænke på et tema for
forårskoncerten, som jo også bliver et 70 års jubilæum.
7. Fejring af reformationen d. 28. oktober
Danske Folkekor opfordrer til, at korene markerer reformationsåret ved en
koncert d. 28.10.2017.
Vi vil deltage sammen med Øster Linnet koret, Jels kirkekor og Skodborg
kirkekor og flerstemmigt synge følgende salmer:
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
De to sidste salmer kender vi.
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Ramunas foreslår, at vi desuden synger Gloria sammen med Jels kirkekor, som
har lært den. Else beder Annemarie lægge øvefiler ind.

Kl. 10
Skodborg Kirke
Kl. 11.30
Jels Kirke
(Middagspause, hvor man spiser sin medbragte mad)
Kl. 14
Sdr. Hygum Kirke
(Sdr. Hygum Kirke giver kaffe)
Ved koncerterne vil Annemarie binde salmerne sammen med fortælling.
Der er aftalt en fællesprøve onsdag d. 11. oktober på Rødding Højskole,
og om nødvendigt en generalprøve i Øster Lindet d. 24. oktober.

8. Eventuelt
Næste møde er d. 05.09.17 hos Lise
Generalforsamlingen planlægges på næste møde.
Ramunas skal opereres ambulant d. 14.09.17
Bestyrelsen mener ikke, at vi har tid til at afkorte øveaftenen med et kvarter,
som det blev foreslået.
16.08.2017 Lise
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