Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Onsdag den 3. januar 2018 kl. 19
hos Peter

Dagsorden - referat
Peter bor Herredsfogedvej 13, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
1. Velkomstsang – husk sangbog
Vi sang Vær velkommen Herrens år.
Peter ønskede os alle godt nytår og bød specielt velkommen til suppleanterne,
som deltog i mødet.
2. Tilføjelse til dagsordenen
Nytårskuren
Valg til Repertoireudvalg
3. Siden sidst
Peter udtrykte stor glæde over, at det går så fint med Ramunas som korleder
Lutherfejringen, som vi havde arbejdet koncentreret med, blev en positiv
oplevelse.
Julekoncerten, synes vi, gik bedre end nogensinde. Vi har fået mange gode
tilbagemeldinger. Publikum syntes godt om fornyelsen. Tidspunktet midt i
december er det rigtige.
4. Ny sæson og Syng sammen aften
Ramunas har ferie i februar, så øveaftenen d. 7. februar er aflyst.
Syngsammenarragementet bliver onsdag d. 28. februar kl. 19.
Else spørger på højskolen, om vi kan have salen denne aften.
Liste over sange som kan synges:
Nye sange:
 Fuglene letter (Ejvind medbringer en kopi til alle næste onsdag)
 Januar har sne på huen (en foreløbig kopi mailes til medlemmerne)
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 I sne står urt og busk i skjul (Anja downloader et korarrangement fra nettet)
 Vaar (Ejvind laver en kopi til alle), skal måske vente til foråret.
 Så tag mit hjerte (Lise har bestilt en node), skal måske vente til foråret.






Sange som vi har i vores mappe
7
Sneflokke kommer vrimlende
15 Den kedsom vinter gik sin gang
24 Det er i dag et vejr
83 Hvem sidder der bag skærmen
104 Spurven sidder stum bag kvist







Sange fra sidste år som kan synges igen
Korus s. 142
Der er ingenting i verden så stille som sne
78 Det er hvidt herude
137 Der er is på vandet i nat
140 Snemand frost og frøken tø
141 Liden sol i disse uger

Sange som publikum skal instrueres i og synge med på
 73 Da pacem domine
 37 Dona Nobis
 78a Det er hvidt herude
Vi kan naturligvis ikke nå dem allesammen. Ramunas må vurdere, hvilke
sange der skal tages med som korsange og hvilke der skal synges som
fællessange. Der skal også være plads til ønsker fra Højskolesangbogen.

5. 70 års jubilæum (hvordan og hvornår)
Vi håber, at det kan blive den 23. maj, alternativt den 30. maj.
Vi nedsatte et 3-mands udvalg bestående af Peter, Else og Anja, som vil stå for
arrangementet og melde tilbage til bestyrelsen.
Else søger Nordeafonden og evt. andre om et tilskud til
jubilæumsarrangementet.
Else undersøger, om dramasalen og spisesalen er ledig på de nævnte datoer.
Vi vil gerne invitere flg. kor: Øster Lindet, Jels, Gram, Bække og Skodborg.
Tilskuerne betaler en entre på 50 kroner. Vi håber, at vi kan holde koncerten i
dramasalen. Peter holder taler for tidligere korledere og formænd.
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6. Invitation til 110 års jubilæum ved Gram mandskor den 2. juni .
Ramunas har ferie i juni måned. Vi spørger Annemarie, om hun kan og vil
dirigere os ved et 10 minutters indslag til jubilæet. Hvis hun er villig til det,
takker vi ja.
7. Invitation til julearrangement 24.-25. november eller 1. -2. december 2018
på Sønderskov slot.
Her vil vi gerne deltage d. 1. december.
8. Valg til repertoireudvalg ved nytårskuren.
Karen Madsen og Kurt ønsker at udtræde af udvalget.
Peter beder om en repræsentant for hver stemme. Folmer vil evt. gerne
repræsentere basserne.
Vi beslutter efterfølgende, hvem der skal være bestyrelsens repræsentant.
9. Eventuelt
Peter bestiller, efter aftale med Else, smørrebrød fra Hygum Forsamlingshus til
nytårskuren.
Der er generalforsamling i Aabenraa lørdag d. 3. februar.
Folmer foreslog, at der skal stå på sangen ”Pynt nu op med gran og hjerter” at
det er Annemarie Holm, som har skrevet teksten. Ejvind sørger for dette.
Næste bestyrelsesmøde bliver hos Anja den 5. april kl. 19.

Peter
Lise 04.01.2018
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