
 

Dagsorden  

Folmer var forhindret. Ramunas havde det ikke ret godt og gik hurtigt. 

 

                  1.   Sang og velkomst   Husk sangbog  

Vi sang ”Der er så meget der kan trykke” 

      

                  2.  Tilføjelse til dagsorden. 

Første øveaften.  Generalforsamling  

 

   3.  Jubilæet med økonomi 

Peter udtrykte stor ros og tak til os alle, især til Ramunas. 

Prisen for kaffen var forhandlet til en rimelig pris, vi fik nogle gaver, og plakater og 

annoncer var sponserede, så jubilæumskoncerten var ikke urimelig dyr. Når vi har 

fået refusionen fra Kulturelt Samråd, har den kun kostet os ca. 3500 kr. 

 

Koncerten i Gram gik også godt. Peter og Ejvind repræsenterede koret ved 

receptionen. 

 

             4.  Økonomi     rest. 

Regnskab for 2017/2018 vedlagt. Specificeret regnskab for jubilæumskoncerten også 

vedlagt. 

 

        5.  Næste sæson.    Kontingent. 

Repertoireudvalget holder møde inden første øveaften. 

 

Vi har mange arrangementer på tapetet i fremtiden: 

19.09.18: Generalforsamling 

22.09.18: Fælles kordag, arrangeret af korene i Gammel Rødding Kommune. 

27.10.18: Grænsekorenes efterårsstævne 

01.12.18: Museet på Sønderskov  

12.12.18: Julekoncert     49 

Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor 

Onsdag den 4. juli 2018 kl. 19  

Hos Ejvind 

 

 

Ejvind bor Kornmarken 24, Foldingbro, 6650 Brørup 
 

 



 

Vi har en invitation til at komme og synge i Sommersted eller Oksenvad Kirke den 

23. oktober 2019 (vi måtte sige nej til en koncert den 26. maj 2018). Dette vil vi tage 

stilling til, når vi kommer lidt nærmere. 

  

Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 700 kr. om året. 

 

       6.  Hvilket kor kan vi arbejde sammen med om Julekoncerten 

Anja spørger på friskolen, om de er interesserede i at medvirke og Karen spørger 

Holsted Motetkor. 

  

 7. Første øveaften. 

Tilmeldingen til de to arrangementer i efteråret skal ske allerede den første øveaften. 

Da Peter er på ferie sørger Karen for at tage imod tilmeldinger. 

Else sender invitationer ud i nærmeste fremtid, og så igen lige inden korstart.  

Da den fælles kordag foregår på Rødding Højskole, vil vi prøve at høre Dorthe om 

mulighederne for, at vi betaler for kaffe og te til alle kormedlemmer. 

Hvis der er mange, der tilmelder sig grænsekorenes efterårsstævne, kan vi godt bruge 

øvetid på at indstudere værkerne. Hvis der kun er få, er vi måske alligevel 

interesserede i at lære dem,- eller nogen af dem. 

 

 8. Generalforsamling. 

Karen, Ejvind og Else er på valg. De er alle villige til genvalg, og det foreslås af 

bestyrelsen. 

Lise laver en dagsorden, som hun sender til godkendelse hos Peter, der sender den til 

Else, som sender den ud til alle kormedlemmer.  

Peter bestiller smørrebrød. 

 

       7.  Eventuelt. 

Peter og Ejvind tager ned til Birgit med en buket og ønsker hende tillykke med 

hendes 75-års fødselsdag d. 5. juli.  

Næste bestyrelsesmøde er hos Else   

 

 

 

 

24.06.2018  Peter Fredslund 
06.07.2018 Lise Lauritsen 
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