Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Tirsdag den 5. januar kl. 19
hos Ejvind

Referat:

1. Sang
Efter at Peter havde budt velkommen indledte vi med at synge Vær velkommen.
Der kom forslag om, at vi satte et punkt på dagsordenen vedrørende forkortelse af
øveaftnerne og nedsættelse af et repertoireudvalg.

2. Siden sidst
Julekoncerten: Peter udtrykte stor tilfredshed med efterårets forløb. Publikum har
givet udtryk for stor tilfredshed med julekoncerten med de mange kendte sange og
salmer, som vi følte, at vi havde godt styr på. Annemarie mener dog, at der også skal
være plads til lidt variation, vi kunne evt. næste år tage fat på julepotpourriet.
Gløggen og æbleskiverne var lidt kedelige, vi (Peter) vil forsøge at aftale, at det
bliver kaffe og kage næste år, lige som de andre steder.
Generalforsamlingen: Vi har ikke fulgt op på ønsket om en præsentationsrunde,
fremover vil vi sørge for at have en præsentationsrunde ca. en gang om måneden.
Grænsekorenes generalforsamlingsstævne den 6. februar: Det kommer til at foregå i
Haderslev, og ud over generalforsamlingen bliver det en kordag med Erik Sommer.
Vi håber, at mange vil deltage, der er tilmeldingsfrist d. 12. januar.
Jubilæum i Øster Lindet den 16. april: Fælles med de andre kor skal vi synge: ”Det er
forår og alting klippes ned”, desuden har vi 15 min. til rådighed alene. Vi vil tænke
på en jubilæumsgave til ”De Hylende Hunde”
Papaya den 24. september 2016: Ellinor har fået tilsagn om et økonomisk tilskud fra
vejen kommune. Hun har desuden søgt hos Tuborgfonden. Vi har også selv et lille
overskud fra sidst. Der bliver et formøde den 5. februar, hvor de fra bestyrelsen, som
har mulighed for det deltager.
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3. Økonomi
Else udleverede og gennemgik regnskabet, som er lige så pænt, som det plejer at
være.

4. Forårssæsonen.
Der var stemning for et samarbejde med Jelskoret og Ramunas. Annemarie mener, at
han er interesseret og vil kontakte ham.
Der kom en række forslag til sange, som vi kunne tage fat på og vælge iblandt:
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5. Datoer
Vi foreslår at forårskoncerten bliver de. 18. maj, alternativt den 11. maj. Else forhører
sig på Højskolen, om det er muligt. Evt. korafslutning i Hygum Forsamlingshus den
25. maj. Peter spørger om vi kan få det på de samme betingelser som tidligere.

6. Koncerthuset i Esbjerg
Operafrokosten begynder kl. 12. og varer ca. til kl. 14.30. næsten alle er tilmeldt.
Ejvind undersøger, om det er muligt at leje en fælles bus.

7. Tilføjelser til dagsordenen.
Der var i bestyrelsen ikke stemning for, at vi afkorter øve aftnerne, men vi foreslår, at
vi kun indleder med en enkelt sang fra højskolesangbogen, og så slutter den normale
indøvning kl. 21.15, og derefter synger fra Højskolesangbogen.
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et repertoireudvalg bestående af en
repræsentant fra hver stemme og tre bestyrelsesmedlemmer: Ejvind, Karen og Lise.
Det vil være en god idé også at have en slags ”paratliste” med sange, som vi kan
synge med kort varsel. Disse sange kunne også være at finde som øve filer. Denne
liste udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med Annemarie.

8. Evt.

Else har lavet en ny hjemmeside med adressen: Roeddingkor.dk.
Næste bestyrelsesmøde er hos Peter d. 11. april
06.01.2016 Lise Lauritsen
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