
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 20.9.2015

Tilstede: Signe, Anne,Karen ,Peer, Maria ;Itamar , Louise.

Referent: Signe

1: konstituering af bestyrelsen:

 Peer træder som  meddelt under generalforsamlingen tilbage fra formandspostem
Signe valgt  til ny formand-  efter lidt tøven og løfte om assistance fra Peer og resten af bestyrelsen
Anne valgt ny sekretær.

2. Aflysning af julekoncerterne:
 Der har været forslag om aflysning af koncerterne ,på grund af det lave medlemstal, 
 Men vi var enige om at det er vigtigt at gennemføre koncerterne . Vi vil trække på kendt 
”standardrepertoire” ud over de nye ting Louise er  kommet med.  Vi vil også tage Lizann på ordet 
og bede om forslag til  christmas carols

3. Medlemshvervning:
Maria har kontakt med 3 damer og desuden med medlemmer af en Taizé – gruppe -der måske kunne
tænkes at deltage. Peer fortalte at en af de andre dirigentkandidater , en bas-bariton gerne vil være 
med i koret ! Derudover skal vi have vores Medlemshvervnings- plakat ud  på steder hvor den 
bliver set .

4: Eventuelt

Vi har 3 koncerter i  denne sæson :
 den 29.11 på Ørbygård Plejehjem – det er nu 3. år i træk ,at vi deltager i deres adventsarrangement 
Koncerten  skal vare ca. en halv time – og bestå af  ”traditionelt julerepertoire”

1/12 har vi vores faste Julekoncert i Jesu Hjerte Kirke
8/ 12 – skal vi atter til Sundby Kirke

15/12 – den følgende tirsdag- har vi  juleafslutning i Den Hvide Sal . Vi blev enige om at droppe 
årets cabaret – og i stedet lave en ”mini-cabaret” som en del af julefesten

Louise spurgte om vores procedure for optagelsesprøver 
Vi lægger vægt på at ansøgere kan synge rent , og at de har en god stemme ( og en pæn klang , der 
passer i koret. Vi ser også meget gerne at folk  kan læse noder ,eller i hvert fald har kendskab til det.
Vi har 3 måneders gensidig prøvetid. 


