Referat fra Kantatekorets Bestyrelsesmøde 15. juni kl. 18.00
1. Velkomst med intro til Christina og Steffen. Bestyrelsen orienterede om arbejdsform
og opgaver.
2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen. Anette fortsætter som formand.
Christina vil være ‘føl’ hos Anette vedr PR udvalg, da Anette udtræder og fra denne
post, og Anna Jansdorf er på barsel.
Christina vil finde to andre fra koret, som kan hjælpe hende med opgaverne. Jens
Peter vil stadig gerne læse korrektur.
Esben tager stadig opgaven vedr at opdatere hjemmesiden, og ser sammen med
Steffen og Torben i gang med at se på Wordpress. Garry vil se på indkøb af lys
Hans vil fremover være ansvarlig for podier. (Hans er i mellemtiden gået ud af
koret)
3. Evaluering af GF. Der blev drøftet det input, der kom fra GF vedr de store værker,
samt a capella, som vi opfører. Der er generelt et stort engagement omkring at
levere en god kvalitet. For mange har koret også en social funktion for godt
samvær og gode relationer.
4. Status på kommende projekter herunder solister, koncertsteder, design etc.
Verdi: alt er planlagt og på plads.
Messias: det blev aftalt, at der ikke søges fonde til dette projekt.
Nytårskoncerter: er ved at blive planlagt.
MP: der søges fonde til dette projekt.
5. Lysmand. Hans bliver spurgt om dette (men er i mellemtiden udtrådt af koret)
6. PR ansvarlig: se under 2.
7. Sæson 16/17 planlægning af sangundervisning, korrejse etc. Året indledes med
Messias prøver. Torben foreslog et mix af prøver med Messias og Verdi, samt
undervisning af altgruppen, hvilket der var stemning for. fravær i uge 42 tæller for
1/2 fravær. sangundervisning af korets grupper skal fremover udføres af nye
konsulenter. Torkil foreslog korrejse til Maderia. Claus påtog sig at se på muligheder
for korrejse.
8. Økostatus - er det nødvendig Claus? Det blev besluttet, at der kun redegøres for
økonomien til GF
9. generaltiosskifte - alderspolitik. Følgende blev besluttet: alle over 55 skal til prøve.
Man kan herefter kan man blive i koret, blive assistent eller helt forlade koret.
Kormedlemmer over 60 år skal også til prøve og Torben foretager en individuel
vurdering af, om man efter prøven kan fortsætte i koret. Alle kan i princippet blive
kaldt til prøve uanset alder. Torben kommunikerer dette ud efter sommerferien.

