
Beretning fra bestyrelsesmøde i Hærvejskoret den11.1. - 22

Møde hos Henning.

1. Formalia omkring generalforsamling.  (Vi har fået bekræftelse på, at vi 
kan låne sognehuset).

a) Hvem er på valg – og vil man genvælges. Jeg mener, at det er to gange
Susanne + Poul, der er på valg
Det er ovenstående, der er på valg..

b) Kontakt til dirigent.
Susanne F kontakter Frede, og spørger om han vil være dirigent

c) Regnskaber. Susanne F har styr på det.
  Udsendelse af dagsorden
 Henning sender dagsorden ud. Regnskaber sendes ud samtidigt.

2. Mindesammenkomst for Johannes Mynster. Lidt tanker om, hvad der 
kan synges og evt en, der siger nogle mindeord.
(Jeg har talt med Henning om, at det evt kunne være ham. Mit forslag til
noget, der kunne synges, er Heilig, heilig, heilig. Kan I andre ikke 
overveje inden mødet, hvad der kunne synges?)

        1 minuts stilhed ved korstart. 

Henning siger mindeord ved mindesammenkomst .

Alles Augen, Dejlig er jorden og Heilig + Vinbonden er muligheder.

3.  Medlemskab af kor 72.
Man kan søge om tilskud til musikere, De betaler en del af kodaafgiften.
Der er kurser og hvert 3. år er der Nordklang. Koster 60 kr om året pr 
medlem. Vi tager stilling på et senere tidspunkt, men vi betaler Elses 
kontingent.

4. Hvordan kan vi motivere til, at man  møder stabilt - i hvert fald op til 
koncerter. Problemet er pt altgruppen. SL Prøver at appellere i 
formandsberetning.

5. Vore tanker om samarbejde med Den Totale Kadence.



Møde med medlemmer af bestyrelsen for den totale kadence herunder 
også Aage og Hanna

Foreløbige tanker

Ekkokoret skal spørges, før vi endeligt melder ud.

Fælles:  Fællessang  - Vadehavssuiten. Slutte med Århus Tappenstreg

  Hvert kor har minimum 3 numre. Rækkefølge afgøres senere.

Koncert tirsdage og torsdage evt uge  40 og 41  - 4. oktober og  6. oktober. 
Hvis Ekkokoret er med også den 13. oktober.

Fælles kordag: Lørdag den 24. september.


