
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27-2-2020 klokken 
19.00 hos Henning Jensen. Åkrogen 33, 7330 Brande.

Referat fra  generalforsamling er godkendt.

1.  Konstituering af bestyrelsen.

a) Næstformand
Poul Schultz

b) Sekretær
Henning Jensen

c) Kasserer.
Susanne Fritzen

1. Det videre forløb omkring vores sommertur:  
Vi skal først finde ud af, hvor mange der vil med. Kan vi stille med et 
kor? 
Henning laver et tilmeldingsskema via mail. Mogens laver en tekst. 
Bindende svar senest 30. januar

Hvordan skal vi få det arrangeret. 
Jeg talte kort torsdag aften med Mogens om, at det måske kunne være 
en ide, at få et rejseselskab til at arrangere det. 
Vi får evt. Panter Rejser til at arrangere turen – som mindstemål 
overnatning på hotel

Vi skal også beslutte, om vi starter fredag aften, eller det skal 
være lørdag.
Vi forsøger at arrangere turen sådan, at den er fra fredag til søndag

2. Hvornår kan forårskoncerten ligge?   



Vi har sidste øvegang 30. april, men kunne det ikke være rart at gemme
en øvegang op til vores sommerferietur. 

Hanne har ferie i uge 6, så koncerten kan være den 7. maj, da vi så har 
en ekstra gang at gøre godt med. Det betyder, at vi kan holde 
traditionen med varme hveder i hævd.
Susanne kontakter Dof for at få to øvegange ekstra forud for 
sommerturen til årsmøder.

3. Må vi mon have en adresseliste ( og telefonliste)   til at ligge   
på hjemmesiden sammen med maillisten? Hvis vi må, så tænker jeg at 
vi skal få den lavet. 
Henning reviderer adresselisten.

4. Skal vi have taget et billede/foto af koret med vores nye   
dirigent? 
Poul spørger Bennys exsvoger, om han vil tage et billede til 
hjemmeside + pressebilleder

5. Aftale om nyt møde.  
Den 8. april klokken 19.00 hos Susanne Fritzen. Adresse: 
Enemærkevej 15 7323 Give.

6. Eventuelt.  
Ang. kordragt: Hanne foreslår at grundfarven til alle 
korarrangementer er sort, men at tilbehør er i aftalt farve, der relaterer 
til årstiden. Fx rød til jul, grøn til forår/sommer. Efterår brændte farver 
( brun, gul orrange)
Hvis nogen fra koret er meget uenige, bliver de opfordret til at sidde i et 
udvalg med Hanne. Udvalget udarbejder så  forslag til korpåklædning.


