Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Torsdag den 3. januar kl. 19
Hos Folmer
Folmer bor Mølvejgårdsvej 7, Hjerting, 6630 Rødding.
Dagsorden - referat
Afbud fra Anja

1. Velkomstsang. Husk sangbog
Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”
2. Tilføjelse til dagsorden.
Evt. julekoncert i Oksenvad Kirke
I referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. juli 2018 står:
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.
Else finder et telefonnummer og Peter kontakter menighedsrådet.
Orientering om planerne for turen til Litauen tages under evt.
3. Økonomi
Regnskabet hænger godt sammen.
Fremover skal vi betale 600 kr. om året til Frøs for at have en konto dér.
Der er i øjeblikket 38 medlemmer i koret, men nogle nye er måske på vej.
4. Siden sidst
De to julekoncerter gik rigtig godt. Annemarie havde gjort et godt forarbejde og
Ramunas ”reddede” koncerten på Sønderskov, da han nåede rettidigt frem. Der var
et stort publikum og mange havde rosende ord. Også koncerten i Frimenighedskirken
gik godt, det var næsten ærgerligt, at vi ikke skulle synge flere gange. De fleste
forældre til børnene fra Friskolen blev ikke til kaffen.

54

5. Grænsekorenes generalforsamling lørdag den 2. februar i Egernsund.
Kordagen er fra kl. 10 til kl. 14. Temaet er Nordiske toner under ledelse af Anna
Kjærsgaard. Efter kordagen er der generalforsamling.

6. Ny sæson. Forårskoncert den 8. maj kl. 19.30
Højskolen er reserveret. Vi tror ikke, at det er realistisk at tro, at vi kommer til at
synge sammen med højskolens kor.
Holsted Motetkor har givet udtryk for, at de er interesserede i en fælleskoncert.
Karen kontakter dem.
Repertoireudvalget har møde den 25. januar og vil komme med et forslag til et
repertoire.
(Bestyrelsen mener, at f. eks. kan ”Lyse nætter” og ”Finlandia” godt genbruges fra
”Syng sammen aftenen”)
7. Syng sammen aften den 6. februar kl. 19
Repertoiret bliver som foreslået fra udvalget og aftenen afvikles som sidst.
Bestyrelsen møder kl. 18.15 for at opstille borde og stole. Else indkøber krus og
småkager. Alle tager en kande kaffe eller te med.
Else sørger for en annonce i lokalavisen d. 29.januar.
7. Afslutning i Hygum Forsamlingshus den 15. maj kl.19
Peter har reserveret forsamlingshuset og bestilt forplejning. Vi medbringer selv
drikkevarer.
8. Eventuelt.
Rejseudvalget orienterede om den foreløbige plan, som Else fremlægger for koret ved
Nytårskuren.
Ramunas er forhindret den 16. januar, Peter spørger Annemarie, om hun vil
vikariere.
Næste møde er den 16. april kl. 19 hos Karen
29.12.2018 Peter
04.01.2019 Lise
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