Mødeindkaldelse/dagsorden til bestyrelsesmøde
Dato
Tid
Sted
Deltagere
Bemærkni
nger

12/8 2015
18.00
Hos Anette, Lystoftevænget 117, 2800 Kongens Lyngby (Sæt ”Granåsen” i
GPS’en)
Bestyrelsen - Afbud fra Esben
 Anette sørger for Indisk takeaway

Dagsorden
1. Spise og hygge
2. Valg af referent
Margit blev valgt som referent
3. Praktisk status på kommende projekter: (alle)
a. Oktober 2015: Mendelssohn Elias – status
Torben gav status vedr. assistenter
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b. Januar 2016: Nytårskoncerter 2016 – status
Solister er på plads. KKK er billetansvarlig
c. JO: intet nyt
d. Marts 2016: Haydn Skabelsen – Torbens opmåling af
Holmens og Sankt Pauls Kirker + status.
Jens Søndergaard er hyret.
e. Forår 2016: Evt nyt projekt (Nyskrevet, cross over, app,
demo – Torben ved mere)
Torben orienterede om det nye værk
f.

Efterår 2016: Verdi – Samarbejde med norsk kor?
Det har ikke lykkedes at få samarbejdet på plads med det
norske kor. Roskilde kirke har været kontaktet tidligere.
Torben undersøger, om der er kirker i Malmø eller Lund,
hvor værket kan opføres.

g. Jul 2016: Messias?
Det blev besluttet at vi opfører dette værk. Værket opføres
ikke i Strøgkirkerne.
h. Evt andre nye projekter og status på solister
Intet nyt
4. PR/Marketing status på kommende projekter: (Anette)
a. Mendelssohn Elias – Billetter og design
Billetdesign er sendt til Per. Plakater og flyer bliver
produceret næste uge.
b. Ascolta Halvårsflyer

Design bliver genbrugt
c. Pol Plus status
Anette er i dialog med Pol Plus om økonomi. Vi anvender
Billetlugen, hvor der er ½ års opsigelse.
5. Legater – status (Margit og Torkil)
Margit har sendt diverse legater afsted
Nordea skal søges ½ år før
Margit vil forsøge at opsøge nye fonde
6. Rejseudvalget – status (Anette)
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a. Rejseudvalget for 2016 har allerede meldt sig på banen
og består af
Gabriele og Anni. De foreløbige planer er følgende:
i. Koret rejser omkring weekenden den 3., 4. og 5. (+/- 6.)
juni.
ii. Hvis destinationen involverer flytransport, vil det være
op til den
enkelte deltager selv af booke fly
iii. Hvis destinationen bliver i køreafstand, vil
rejseudvalget
tage sig af at book bus tur / retur
iv. Rejseudvalget har været omkring flere mulige rejsemål mere herom senere, når planerne materialiserer sig
7. Stemmegruppetræning og øveplan (Torben)
a. Torben orienterer om det videre forløb efter
stemmetrænere er booket. Udarbejdelse af øveplan (status)
Der var enighed om, at undervisernes krav vedr. afregning
var i orden.
Der er aftalt stemmetræning 14. november 2015
Anne Marie havde kursusmateriale med fra FOF vedr.
hørelære.
a. Assistenter og betaling/kaffe-kagetjanser
Det blev besluttet, at assistenter ikke betaler for at deltage
men meget gerne må bidrage på kaffe og te holdet.
b. Korkrønike
Det gode forslag er noteret. Forslagsstiller eller andre er
velkomne til at melde sig til denne opgave.
c. Nye ens kormapper
Det er op til det enkelte kormedlem at anskaffe sig et
omslag. De kan købes her:
http://www.noder.dk/kormappe-sort.html
b. Velkomstmappe – status (Anette)
a. Jeg når muligvis/muligvis ikke at sende jer første
udkast. Hvis ikke, så udsættes punktet til næste
møde (alternativt til mail)
Anette arbejder på at få oplægget færdigt til
gennemlæsning af bestyrelsen
c. Evt

a. Overblik over kommende optagelsesprøver
Der vil det næste stykke tid være 55 og 60 års prøver samt
optagelsesprøver ad hoc.
b. Andet?

Med venlig hilsen Margt

