Bestyrelsesmøde søndag d. 1 februar 2014 kl. 13
hos

Anne Marie Bitsch, Helgesvej 17, Frederiksberg
Tilstede: Torben, Torkil, Anne Marie Bitsch (Mie), Anne Marie Lawætz, Esben
Referant: Esben

1. h-mol messen - praktiske tiltag og , øve-weekend og fest, koncerttjekliste.
Øveweekend
 Vi har ikke fået fat i Martin (Kildevæld kirke)
Fest



Festudvalg: Mie, Anne Marie Lawætz eller Esben
Festdato:Lørdag d. 7. marts

TORBEN
MIE, ANNE MARIE, ESBEN

2. Plakatdesign - hvem og hvordan


Vi fortsætter med Per

3. Kor og korpleje - orlovsansøgninger, stemmegrupper, tworkshop,
korweekend.




Orlov: man kan ikke ”tage” orlov, man kan ”ansøge” bestyrelsen om orlov
Korweekend: bestyrelsen oplever ikke at der er tilslutning for korweekend, hvad angår
fremmøde på selve weekenden.Derfor er der ikke grundlag for at afholde korweekend
Workshop: Bestyrelsen overvejer en workshop for damerne og en workshop for basserne
(efter Påske 2016)

4. Økonomi - hvordan kan et evt. overskud prioriteres. PR, rejser, workshops,
løn osv.


Frivillig workshop: Mie har carte blanche til at arrangere workshops som ligger udover koret
faste aktiviteter
MIE

5. Beslutningsgrundlag - hvem beslutter hvad.




Bestyrelsen skal ind over design
Design besluttes fremover i samarbejde imellem: Mie, Anne Marie. Torben og Anette
Når et design er valgt står det PR-gruppen frit for at tilpasse design til banner etc.

6. Sommerkoncert og rejseaktivitet til sommer - skal der snakkes repertoire?
Repetoire (Paris)
 Der blev snakket om at hvad der kunne synges udover Nielsen
o Lange-Müller, Fauré, Gade, Greig, m.fl.
Budget Paris
 Korkassen dækker udgifter til Torben, Torkil og Maria
 Alle indlogeres på samme hotel (2000 kr – 1500 kr = 500 kr - bonus) dvs. stort set gratis
logi





Kormedlemmer betaler selv for flybilletter og som udgangspunkt alle øvrige omkostninger i
Paris
Maria Steinaa tager med til Paris som "orkester", koret betaler for hendes rejse m.m.
Rejsemøde med Jens, Claus, Torben og måske Mie kl. 18:45
CLAUS, TORBEN, MIE



Sommerkoncert inden Paris i DK
Sommer koncert onsdag d. 27/5, vi har bekræftelse på at gøre det i Kildevældskirken

7. Efterårskoncert 2015
Efterår 2015
 Mendelsohn: Elias
 St Magleby kirke 25. oktober 16:00
 Helligåndskirken 28. oktober 19:30
Forår: 2016
 Haydn: Skabelsen (ca,13. marts)
 + (30. mart) nogen andet
Efterår 2016
 Verdis Requiem

8. Evt.
Bestyrelsen arbejder hen imod:



At der er en fast gruppe der står for koropstilling/indgang
Mere faste aftaler omkring opvarmning

Torkil har varslet sin opsigelse i st. Magleby om 2 år
St. Magleby går efter at få en afløser der kører samarbejdet på samme måde som tidligere (Torben kommer
formodentligt med i ansættelsesudvalget når det i sin tid nedsættes)

