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Konstituerende bestyrelsesmøde i Musica Viva den 24.10. 2017 

Til stede: 

Signe, Itamar, Preben, Louise, Ellen og Anne 

Dagsorden: 

1. Meddelelser: 
Signe: har talt med Denice, om vi må opbevare vores kor-genstande i skabet i øvelokalet.  Denice 
kontakter sognepræsten desangående. Ligeledes, om vi må kopiere eller få en nøgle mere til 
lokalerne. Birthe har en nøgle, og Peer har en nøgle. 
 

2. Konstituering:  

Signe er formand med kontakt udadtil og til Jesu Hjerte Kirke og indberetter til KODA  

Ellen tager sig af kalenderen sammen med Preben og er kontaktperson til Finn 

Preben er kasserer, har kontakt til Kor 72 og til MOF (Musisk Oplysnings Forbund), står for kalender 

sammen med Ellen, udfærdiger en såkaldt lånemappe i to eksemplarer og er såkaldt afbudsmand 

Anne er sekretær  

Itamar er menigt medlem 

Peer er suppleant og kontaktperson til nye medlemmer 

 

3. Koncert 07/11/17 og Julekoncert:  

Til koncerten tirsdag den 07/11/17 i Anna Kirke får Signe en nøgle, og vi får adgang til kirken kl. 

17:30. NB! Alle skal være fuldstændig parate til at øve kl. 18:00. 

Signe forhører sig, om det er muligt at få nogle stole til Barbara og Blokfløjtegruppen = 9 personer 

og koret, så vi kan veksle mellem at synge/spille og vente, så kor og fløjter er tæt på hinanden. 

Signe har skrevet en tekst til Anna Kirkes hjemmeside. 

Louise har booket Ørnevej søndag den 05/11/17 kl. 12:00-15:00 til en ekstra prøve før koncerten. 

 

Til julekoncerten i Jesu Hjerte Kirke tirsdag den 05/12/17 bliver programmet en kombination af nye 

satser og ”pluk” fra tidligere julekoncerter. 

 

4. Andre aktiviteter 2017: 

Et bestyrelsesmøde er nødvendigt inden koncerten den 05/12/17. Mødet bliver tirsdag den 

14/11/17 kl. 18:15. 

Julefrokosten tirsdag den 12/12/17 er buffet + underholdning/optræden. 

 

5. Forårssæsonen 2018: 

Sæsonstart bliver tirsdag den 09/01/18 

Der er ikke øve-aften i vinterferien i uge 7: tirsdag den 13/02/18 

Der er ikke øve-aften i påskeferien i uge 13: tirsdag den 27/03/18 

Der er forårskoncert i uge 21: tirsdag den 22/05/18  

 

6. Eventuelt:  

Elisabeth har søgt og fået orlov til 01/12/2017 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 14/11/17 kl. 18:15  


