Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Mandag den 23. oktober 2017 kl. 14
hos Karen

Dagsorden
1. Sang – husk sangbog
Det løvfald, som vi kom så altfor nær
2. Tilføjelse til dagsordenen
Der tilføjes et punkt 5a: Nedsættelse af repertoireudvalg

3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Peter Fredslund
Næstformand: Karen Junker Madsen
Kasserer: Else Lei
Nodeholder: Ejvind Laugesen
Sekretær: Lise Lauritsen

4. Siden sidst
Koret er kommet rigtig godt fra start med Ramunas som korleder. Peter aftaler en
stemmeprøve med to nye kormedlemmer d 1.nov. kl. 18.30
14 kormedlemmer har haft en forrygende dag på Askov Højskole med Zenobia og
Erik Sommer.

5. Samarbejde med kor til julekoncert eller andet.
Det er endnu ikke lykkedes at få en aftale med et andet kor til julekoncerten, men
Ramunas vil gerne bidrage til underholdningen med en julefantasi m.m.
Jels har endnu ikke besluttet, om de vil synge Gloria. Amina vil evt. synge en solo.
Kormedlemmerne møder til opvarmning i Frimenighedskirken d. 13. december kl. 18.
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5a: Nedsættelse af repertoireudvalg
Bestyrelsen besluttede på opfordring fra generalforsamlingen at lave en beskrivelse
af Repertoireudvalget. Beskrivelsen er vedlagt.

6. Repertoire til julekoncert
Repertoireudvalget forslag blev gennemgået, rækkefølgen justeret og nye sange fik
numre. Det endelige program er ikke færdigt, men et foreløbigt program er vedlagt.
Lise tilbød at lave et program til julekoncerten

7. Eventuelt (suppleant med til bestyrelsesmøde?)
I år er Folmer og Anja suppleanter til bestyrelsen. De bliver spurgt, om de har lyst til
og mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne.
Ramunas har aftalt med Annemarie, at hun overtager øvningen med koret d. 15. og
d.22. november.
Korets 70-års jubilæum markeres i forbindelse med forårskoncerten 2018.
Fremover sendes referatet til godkendelse hos bestyrelsen. Hvis der ingen
indvendinger er, udsendes det til alle kormedlemmer ca. en uge efter.

Peter
23.10.2017 Lise
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