Bestyrelsesmøde i Rødding Egnskor
Onsdag d. 11. august 2021 kl. 19.00
hos Betina
Betina bor Mannehøj 120, 6600 Vejen.

Dagsorden/referat

Til stede var: Peter, Else, Folmer, Ejvind, Betina og Lise
1. Velkomst og sang. Husk sangbog.

Peter bød velkommen, - vi sang ”Jeg er havren”
2. Tilføjelse til dagsorden.

Ingen
3. Siden sidst.

 Arrangementet med Zenobia, som var udsat til september
2021, er igen udsat.
 Ramunas kan, pga. sin fars sygdom, være nødt til at forsømme
nogle gange. Den første korgang er udsat til d. 8. september.
 Der var så få, som meldte sig til at synge til Frikirkens
genåbning d. 22.09.21, så det kunne ikke lade sig gøre.
 Else tjekker vores aftale med Rødding Højskole og sætter en
annonce ang. sæson-start i lokalaviserne d. 25. august.
 Edith har ønsket at slutte i koret.
 Julekoncerten er aftalt til d. 15. december 2021.
4. Økonomi.

Økonomien ser rimelig ud. De der har betalt kontingent sidste
sæson vil ikke blive opkrævet kontingent i den kommende sæson.
Vi betaler huslejen på højskolen.
Regnskabet blev godkendt.

5. Køb af øvebåndmaskine af Annemarie Holm

Vi har sagt ja-tak til at købe Annemaries øvebåndmaskine. Ramunas
er interesseret i at lære at betjene den. Annemaries søn vil evt.
hjælpe ham i gang med at betjene den.
Til gengæld bruger vi det indkøbte lydanlæg så lidt, at vi vil forhøre
os hos Bjarne (Skodborg Musik), om han er interesseret i at købe
det tilbage.

6. Generalforsamling

Dato, og hvem er på valg m.v.

Peter spørger den første øveaften, om der er nogen, som har noget
imod at vi udsætter generalforsamlingen til d. 29. september (4.
øveaften i stedet for 3. øveaften)
Peter og Lise er på valg, de er begge villige til genvalg.
Suppleanterne, Betina og Folmer, er også villige til genvalg.
Revisorerne og revisorsuppleanten spørges inden
generalforsamlingen.
Anne Stendal får sin fødselsdagsbuket til generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Vi begynder den første øveaften med at synge nogle af de sange vi
havde planlagt til efteråret 2020:
23 Noget om at ærgre sig
95 Fagre blomst
156 Änglamark
Du kom med alt det der var dig
Ejvind medbringer kopier

Høstgule marker (enstemmig version)
Ejvind medbringer kopier

Der ud over vil vi bare synge fra Højskolesangbogen.
Else vil spørge Elinor, om hun vil renskrive den firestemmige udgave
af Høstgule marker
Næste møde er d. 02.11.2021 kl. 19 hos Ejvind.
Venlig hilsen PETER/Lise

