Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Mandag den 29. august 2016 kl. 19
hos Karen

Dagsorden - referat
1. Sang
Vi sang ”Marken er majet”
2. Tilføjelse til dagsordenen - Siden sidst
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.
Jubilæet i Øster Lindet: Det var et fint og festligt arrangement, men akustikken i salen
er meget ringe. Vi kunne måske godt have brugt klaverledsagelse.
Esbjerg – operafrokost: En rigtig god oplevelse for alle, dog var det uheldigt, at
nogen havde fået pladser, så de ikke kunne se scenen. Susanne har påtalt dette
overfor arrangørerne, som har refunderet 500 kr. som kompensation for ulemper
foruden billetprisen. Susanne ønsker at de 500 kr. bruges til lidt lækkert til koret ved
lejlighed.
Forårskoncerten: Det gik godt, og der var en god stemning, men måske ikke så
mange tilskuere som tidligere. Det var sjovt at arbejde sammen med koret fra Jels. Vi
vil gerne fortsætte med at holde den form på koncert.
Grundlovsfesten i Gram: Koret har fået 1000 kr. i annoncetilskud/ honorar
Begravelse hos Karen Christensens Bent: Vi var glade for at deltage og der var
mange kormedlemmer, som havde mulighed for og havde taget sig tid til at komme.
Else fik ros for, at hun havde sørget for, at der kom en pressemeddelelse i ugeavisen
og i Jyske vestkysten for annoncering til den nye sæson.
3. Økonomi
Else fremlagde regnskabet, som nu skal afleveres til revisorerne.
Resultatet i det forgangne år har været fint, så vi har lidt mere overskud end vi plejer.
Der er 40 medlemmer i koret.
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4. Ny dirigent
Annemarie meddelte, at hun ønsker at holde op som dirigent, så snart vi kan finde en
anden, og allersenest om to år. Vi vil alle have antennerne ude for at prøve at finde
en anden, men vi havde ikke nogen umiddelbare bud. Peter vil prøve at forhøre sig
hos Lau Michelsen, om han skulle kende nogen.
Vi er glade for, at Annemarie vil fortsætte lidt endnu, så vi ikke pludselig står uden
dirigent. Senere vil Annemarie tilbyde at oprette en ”seniorafdeling” af koret (gratis),
som synger mere traditionelle sange én eller to gange om måneden.
5. Ny sæson – dato julekoncert
Peter har aftalt, at julekoncerten i Frimenighedskirken bliver onsdag d. 14. december
kl. 19.30.
Desuden skal vi give koncert Foreningshuset i Rødding søndag d. 4. december kl. 14.
(35-40 min.). Efter koncerten er der kaffe og ”ønskekoncert”
I kulturugen, vil koret igen invitere nye sangere til at ” komme og prøve at synge i
kor”

6. Papaya kordag 24. september
Annemarie har været til møde og fået et beslutningsreferat. Alle sørger selv for mad
og kaffe på dagen. Påklædningen til koncerten er fri.
7. Nyt fra repertoire udvalg – se bilag 1
Bestyrelsen var godt tilfreds med udvalgets arbejde.
Ejvind vil kopiere nogle af de sange, som vi umiddelbart kan gå i gang med, nogle af
noderne har vi allerede, og nogle var ikke egnede til at kopiere.
Udvalget fik grønt lys til at indkøbe et eksemplar til gennemsyn af de foreslåede
noder.
Bilaget er uddrag fra repertoireudvalgets referat:

8. Ribe julekor 10. december – se bilag 2
Vi er i tvivl om hvor stor interesse der vil være. Vi vil spørge til generalforsamlingen.

9. Evt.
Generalforsamlingen er d. 21.09.2016.
Peter har bestilt håndmadder fra Hygum Forsamlingshus til 21 kr. pr. stk.
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Et kor fra Gilleleje har spurgt, om vi er interesserede i at besøge dem og de vil gerne
komme på genbesøg hos os. Vi forhører os hos medlemmerne på
generalforsamlingen.
Gram mandskor kunne godt være interesserede i et samarbejde omkring en
julekoncert. Annemarie vil se, om hun kan finde korsatser, som kunne være egnede
som fællesværk, evt. med egne vers til mandsstemmerne.
Skodborg kirkekor er interesserede i en fælles forårskoncert.
Næste bestyrelsesmøde er hos Lise d. 03.01.2017 kl. 19.
4.9.2016
Lise Lauritsen

Bilag 1:
Eksempler på sange som vi kan gå i gang med umiddelbart efter sommerferien.
John Høybye/ Eva Chortsen:

Vidunderlige lille land

Bjarne Haahr/ Ester Bock:

Høstsalme

Erik Sommer/Iben Krogsdal:

Ved aftenstid når byen falmer

Cat Stevens/ Elanor Farjeon/Erik Sommer:

Morning has Broken

Jean Sibelius/Koskeniemi:

Finlandia

Edvard Grieg/H.C.Andersen:

Jeg elsker dig

Kis og Hans Holm:

Jonatan og David

Sjove sange og kanononer til opvarmning og festlige lejligheder:
Bjarne Haahr:

Nu skal vi ha gilde

Jens Johansen/Benny Andersen:

Danmarkskanon

Da Pacem Domine
Sange, som vi gerne vil indkøbe i et enkelt eksemplar til gennemsyn.
Sebastian/Erik Sommer:

Vårvise

WH 19 kr.

Sebastian:

Skatteøen

WH 59 kr.
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3 Irisk Folk Songs

WH

Nodehæfte

13 nye højskolesange

WH 98 kr.

Carl Nielsen/ J.P. Jacobsen/Bjarne Martin:

Irmelin Rose

WH 19 kr.

Ole Ugilt Jensen/Jens Rosendal:

Vadehavssuite

WH 72,50 kr.*

Ole Schmidt/Jørgen Gustava Brandt/Bjarne Martin: Tænk, at livet

WH 19 kr.

Gunnar Erikson:

Vem kan segla förutan vind WH 19 kr.*

ABBA:

7 kendte melodier

(Kurt ved hvor)

60 kr.

*Har vi allerede eksemplarer af

Bilag 2

Invitation til Danmarks største jule-kor
Peters Jul i Ribe
Jul er hjerternes fest! Og fest bliver der i den grad i Ribe, når Peters Jul gruppen igen
i år planlægger et kæmpe stort kor-event. Lige som foregående år samler vi alle
voksenkor fra Esbjerg Kommune og omegn. Enkelte kor skal på forskellige steder i
byen synge et par julesange og skabe god julestemning.
Derefter samles ALLE kor på Domkirkepladsen og synger 5 julesange akkompagneret
af et orkester, som vi forsøger at få fra MGK. Noder og stemmer vil blive sendt til jer
efter tilmelding via DropBox.
Dato: 10. december. Små koncerter starter fra kl. 11 og det store kor er ca. 12.30. Vi
mødes inden til fælles opvarmning og briefing.
Nærmere info omkring mødested/øvning osv. følger efter tilmelding.
Senest tilmelding: 1. oktober til Anja Lykke Kuntz mail: klaver87@gmail.com eller på telefon 30 13 87 09.
Har jeres kor lyst til en sjov og anderledes oplevelse og samtidig være med til at
sprede en masse juleglæde? Så skynd jer at melde jer til....
Med ægte julehilsen
Jul i Ribe

Jul som i gamle dage...
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