
Bestyrelsesmøde den 28-10 2019.

Referat.

1. Protokollen.
Referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2019 hos Kjeld.
Godkendt
Referat fra møde med den ny dirigent, Hanne, den 20. maj 2019
Godkendt.

2. Siden sidst.
Forårskoncert den 11. april 2019.
Koncerten blev gennemført.
Sommerudflugt og afsked med Benny søndag den 19. maj.
En hyggelig dag. Vi sang fantastisk for et levende publikum. Alle 3 klappede 
som besat.
Sæsonstart med den nye dirigent september 2019. Evaluering.
Efter en lidt stille start, havde vi fuld program i torsdags. Papegøjeprincippet 
fungerer fint. Hanne skal ros for, at hun er så omhyggelig i sin forberedelse af 
de enkelte stemmer.

3. Korkassens økonomi oktober 2019.
Inge-Lise giver en status på medlemmer og kassebeholdning m.v.
54.919, 38 kr står pt på konto. Vi er 36 medlemmer i koret.
Henning har sørget for, at vi får nye sanghefter ganske gratis. 

4. Program 2. halvår 2019.
Status på korhyggeeftermiddag lørdag den 23. november.
Hyggeeftermiddagen er aflyst.
Julekoncert i Nr. Snede kirke torsdag den 12. december. Samarbejde med 
skolen.
Hanne har talt med organisten – Mette- fra Nr. Snede Kirke. De sørger for at 
lave et program, og Hanne sender det, som vi skal synge til Mette.
Eftergilde hos Mogens for bestyrelse, dirigent og pårørende.
Vi kan sove hos Mogens og Hanne.



5. Generalforsamling januar 2020 
Fastsættelse af dato i januar 2020 for korforeningen.
Generalforsamling torsdag den 23. januar 2020
Ingen korprøve.
SL reserverer sognehus og Inge-Lise taler med Jellamien. Kjeld sørger for vin 
og andre drikkevarer. Sl sørger for servietter og lys.
Forslag til kandidater for formands- og bestyrelsesposter.
Mogens, Kjeld og Henning er på valg. 
Mogens fortsætter ikke som formand. Inge-Lise, som ikke er på valg, vil gerne 
ud af bestyrelsen. På generalforsamlingen skal vi derfor have valgt en 
formand, en kasserer og evt. et ”almindeligt” medlem.

6. Program forår 2020.
Deltagelse i genforeningens jubilæum 2020.
Kulturkonsulent Ninna Lemcke fra Generalsekretariatet for Sydslesvigs 
Forening har meddelt, at vi får besked om korets deltagelse til december – og,
at der er stor sandsynlighed for, at vi kan komme med.
Hanne vil gerne, at hvert kormedlem vælger en sats/sang, som de gerne vil 
synge til genforeningsarrangementet. Så kan hun vælge ud fra det med skyldig
hensyntagen til, hvad overskriften på arrangementet er.
Mogens fornemmer, at der er to arrangementer, og det ene er årsmødet, og 
det andet er genforeningen. Vi håber, at det bliver 
genforeningsarrangementet.
Skal vi lave et underudvalg til planlægning af turen?
Mogens er stadig primus motor for arrangementet, men vi hjælper alle til.

7. Hjemmeside- Administration.
Status på vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook.
Noder og lydfiler på hjemmesiden.
Hanne vil forsøge at indspille diverse stemmer, så de kan lægges på 
hjemmesiden. Hanne køber et midikeyboard, så hun kan indspille til 
hjemmesiden.

8. Korbeklædning.
Hanne har sat koruniformen til debat.
På generalforsamlingen forsøger vi at nedsætte et udvalg, som skal kigge på, 
hvordan vi fremadrettet kan få en lidt mere levende påklædning.

9. Eventuelt.



Næste møde. 27-1-2020 kl  19.00  Mødet er hos  Henning. Alternativ dato er 
den 3-2 2020.


