Beslutningsreferat KKK bestyrelsesmøde (BM) 17. juni kl. 19
Tilstede: Claus, Anne Marie, Torben, Torkil, Anette, Esben og Margit
Ingen afbud.
1) Valg af referent
Margit blev valgt som referent
2) Konstituering af bestyrelsen
Claus blev genvalgt som kasserer, og Anette blev valgt som ny formand for KKK.
3) Fordeling af opgaver (PR & Marketing/Hjemmesider/Programmer/
a) 
Designgodkendelsesproces

Der blev besluttet følgende:
 Der sendes oplæg til design til alle i bestyrelsen, der herefter beslutter, hvilket design, der
anvendes fremover.
 Anette sikrer udførsel af materiale for hvert projekt (i henhold til det besluttede design),
som godkendes af Anne Marie, Torben og Anette.
b) 
Legatansøgninger

Margit og Torkil varetager denne post
c) Blomster
Anne Marie varetager denne post via Interflora
d) PR og Marketing
varetages af 3A: Anna, Anne Marie og Anette
e) Hjemmesiden
Esben opdaterer hjemmesiden vedr indhold (ej design)
4) Kommende projekter – status.
Torben gav status på de fremtidige projekter:


Elias (Solister er på plads)



JO (Billetpris bliver på kr 200)



Nytårskoncerter (Inger DamJensen har sagt ja til at synge med os
☺
. Vi afventer med
hvilken mandlig sanger, hun vil synge)



Skabelsen



Forår 2016
4) Rejseplaner – hvornår og hvorhen?
Det blev drøftet, om der er stemming for en mindre kortur det kommende forår evt i form
af en bustur til Sverige. Anni og Gabriele vil starte et rejseudvalg.

6) Div. emner bragt op på GF den 10.06.15:

a) 
Opdatering af vedtægter

Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2015 ifm korprøve for
at få vedtægtsændringer at bestyrelsen skulle være selvkonstituerende. Dette er tidligere
godkendt, men det har ikke været muligt at finde vedtægterne.
b) 
Stemmegruppetræning

Torben kommer med et oplæg
c) 
Korweekend

Der var enighed om, at tiden er løbet fra en egentlig korweekend. Det blev besluttet at afholde
lørdagsprøve med efterfølgende festmiddag, som vi gjorde det ifm. Bachs Hmol messe.
c) 
Øveplan

Torben sikrer dette.
d) 
Klavertutorials

Der var stor opbakning til dette forslag. Det er op til hver stemmegruppe at sikre tuturials til
deling i stemmegrupperne.
e) 
De øvrige forslag Mie havde samlet

Disse gennemgås til næste BM 12/8 2015
7) Div. idéer til diskussion
a)

”Velkomstmappe” til nye medlemmer
Anette vil udarbejde denne.

b) KBH Hovedbanegårdsang op til Elias eller JO

Bestyrelsen drøftede forslaget og vil overveje dette.
c)

Billetsalgssted og Pol Plus oplæg
Der blev drøftet forskellige muligheder for billetsalg.

8) Eventuelt
Anne Marie forslog muligheden for tilskud til hørelære og sangundervisning. Bestyrelsen
diskuterede dette.
Referenten takker for god ro og orden.
Næste møde er 12/8 kl. 18.00 hos Anette, Lystoftevænget 117, 2800 Lyngby.
Mvh Margit

