
Referat af bestyrelsesmøde  13.8 hos Signe

Til stede: Peer, Finn, Karen og Signe

1: meddelelser

Birte Mandrup  starter ikke i den ny sæson , men en ny 1. sopran starter
 

2: Cabaret: dato 5/10 14-17

Udvalg:  Peer, Finn ,Karen og Signe .  Opgaverne består i at koordinere og uddelegere de 
forskellige aktiviteter.

3 Fælles korprojekt:  Hvis det skal blive til noget skal det tages op i hele koret, da der skal være 
opbakning til det, og vilje til at være med til at løse arbejdsopgaverne i forbindelse med et så stort 
projekt 

3: koncertjagt. Alternativet til ikke at få betalte koncerter er at nøjes  med  de to ”faste” koncerter og 
sætte kontingentet op med  ca. 200 kr. - Man kunne  også begynde af gå mere efter ”alternative” 
koncertsteder som. plejehjem o.l.  Vi må prøve at finde nogen der vil tage det hestearbejde det er at 
skaffe koncerter på generalforsamlingen.

 4 :Repertoireudvalg skal  have fastlagt temaer der kan gå videre til Finn og koncertudvalget
Repertoire til indeværende sæson  er stort set på plads- der går mail ud om de første numre

Medlemsjagt og medlemsstatus – Mund til mund -metoden  via visit kort mm.-  vi må fortsætte af 
det spor og med  opslag så vidt muligt – Google -søgeteknisk ”placering”  har ikke givet resultater.
2.sopran situation sårbar -der er kun 3. En mulighed kunne være have  faste ”svingalter” -altså 1. 
alter der fast synger 2. sopran hvis nødvendigt. Herregruppen er fortsat generelt sårbar – den yngste 
er 62!
.
Generalforsamling :17.9 

Finn genopstiller ikke til Bestyrelsen – men vil fortsat være PR-mand  Det blev foreslået af    
hverve nye bestyrelsesmedlemmer  til en bestemt opgave  for at få folk til at melde sig.. 

Evt: Vi får jævnligt  invitationer til internationale korstævner gennem Kor 72.  Det er for hele kor –
og tit konkurrencer    det er næppe realistisk for os, især ikke med korets gennemsnitsalder taget i 
betragtning. .

Dirigentstatus Martin er ”sikker” mindst sæsonen ud- Vi skal have besked i god tid hvis han stopper

Næste møde :10.9 kl 18


