Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Mandag d. 28. oktober kl. 14.
Hos Peter
Peter bor Herredsfogedvej 13, Sdr. Hygum

Dagsorden
Til stede var: Peter, Else, Karen, Ejvind, Folmer og Lise
1. Velkomst og sang. Husk sangbog
Vi sang ”Julies sprog”
2. Tilføjelse til dagsorden.
Hjemrejsen fra Litauen
3. Siden sidst
Medlemstallet er nogenlunde stabilt,- 40 medlemmer.
Øveaftenen med Kirsten gik fint, vi fik sunget mange af julesalmerne.
4. Økonomi
Der står mange penge på kontoen pga. indbetalingerne til Litauen og
Operafrokost. Når man ser bort fra det, ser regnskabet stadig pænt ud.
Else vil forsøge at oprette en separat konto til Litauenrejsen, hvis det ikke
koster et ekstra gebyr.
Else ansøger Kulturelt Samråd om et tilskud på 2000 kr. til
Syngsammenaftenen.
5. Julekoncert - hvad skal vi synge? Snart afgørelse!
Ramunas har spurgt Gregers, om de er interesserede i en fælles
julekoncert med os. Gregers vil give besked på onsdag, om hans kor er
interesseret.
Vores kormedlemmer efterlyser en liste over de sange og salmer som vi
har besluttet at synge. Bestyrelsen udvalgte disse 8, som vi synger, hvis
Hovborg Lindknud vil være med til vores julekoncert:
J68

Gloria

J58

Jubilate

154

You Raise me Up

40

Du som har tændt millioner af stjerner.

J1

Dejlig er jorden

J29

Det kimer nu til julefest

J46a

Et barn er født i Betlehem

J69

Jul, jul, strålende jul

Else skriver dette ud til medlemmerne, men beder dem stadig også medbringe
de noder vi har brugt tidligere i efteråret.
Hvis vi ikke skal synge sammen med Hovborg-Lindknud skal vi også selv synge
følgende:

J18

Velkommen igen Guds engle små

J57

Luk julefreden ind

J61

Julen har englelyd

J73

En stjerne skinner i nat

Dette skriver vi først senere, hvis det bliver aktuelt.
6. 30. nov. Sønderskov, - 18. dec. Frimenighedskirke

Til Sønderskov og Højskolen skal vi forberede:
J64

Hvad er det der gør jul til noget særligt

J48

Pynt nu op med gran og hjerter

J67

Hver gang det bliver vinter

7. Koncert – 6. jan. Oksenvad kirke - Føvling 28. jan. – Syng-sammen
aften evt. 5. feb.
Reperoireudvalget vil på næste møde foreslå et repertoire til disse aftener.
Til Oksenvad prøver vi at lære: ”Madelaine” og ”Det haver så nyligen
regnet” Det kan måske blive nødvendigt med en ekstra øveaften fredag d.
3. januar. I Føvling må repertoiret gerne indeholde f. eks. ”Til Pinse når
skoven bliver rigtig grøn”, ”Den svingende klingende …..” og ”Calle
Schewens vals.”

8. Tur til Litauen
Efter en længere diskussion blev vi enige om, at vi foretrækker hjemrejsen
med Baltic Air fra Vilnius kl. 13.30 med mellemlanding i Riga og hjemkomst
til Billund kl.19.05. Billetten er dyrere end Ryanairs fra Kaunas, men det
giver os bedre tid om onsdagen, og vi sparer busturen hjem fra Kastrup.
Når billetterne er købt kan den øvrige tur tilrettelægges.
9. Operafrokost 8. marts
Der er 21 tilmeldte. Lise giver besked til Musikhuset i Esbjerg i dag.
Evt. samkørsel aftales senere
10. Skal vi købe noder af Grænsekorenes koncert 2020 til hele koret?
Nej, vi synes det bliver for dyrt, da vi har nogle af noderne i forvejen.
11. Evt.
Næste møde bliver hos Ejvind d. 7. januar 2020 kl. 14.
20.10.2019 Peter –Lise

Datoer i den kommende tid
30.11.19
Sønderskov kl. 11-12
18.12.19
Julekoncert
06.01.20
Hellig tre Konger, koncert i Oksenvad
08.01.20
Korstart efter jul- Nytårskur og valg til repertoireudvalg
28.01.20
Koncert i Føvling
05.02.20
Vintersyngsammen
08.03.20
Operafrokost
Uge 20
Forårskoncert
07.06-10.06.2020
Rejse til Litauen
26.09.20
Fælles kordag med Zenobia

