Konstituerende bestyrelsesmøde i Musica Viva den 04.10. 2016

Til stede:
Signe, Itamar, Louise, Ellen og Anne
Dagsorden
Meddelelser:
Signe: Mogens kommer nok ikke mere til kor, han bliver snart 91 år.
Ellen: Mogens bør være Æresmedlem og blive inviteret til alle koncerter.
Itamar: Kan der laves en ”skovl” eller lignende til ham? Signe: Når Mogens bliver 91, må vi gøre noget.
Itamar: Kunne én hente ham?
Louise: Vi kunne sende blomster eller en flaske.
Signe taler med Hanne om, hvad vi kan gøre.
1. Konstituering:
Signe er formand, Anne er sekretær, Ellen og Itamar er menige medlemmer.
Maria fortsætter som afbudsperson – eller skal det være Preben i stedet?
Peer står som kontaktperson – der skal stå Signe i stedet.
Itamar: Skal vi foreslå Finn, at han kan hjælpe til ved koncerter?
Signe skriver til Finn i forbindelse med udsendelse af referat.
2. Lokalesituationen:
Vi gør, hvad vi kan for at blive her.
10 kr. pr. mand pr. gang. Vores udkast er 500 kr. – loftet er 800 kr.
Itamar: Hvis vi fortsat giver to koncerter, må det give noget rabat (ca. 6000 kr.). det har ikke været
gratis indtil nu. Vi har aflønnet dirigenten for koncerterne.
3. Koncerter:
Anna Kirkes organist har sagt ja til fællessange og orgelspil. Anna Kirke har selv en organist.
Signe troede, at vi fik 1000 kr. for koncerten, men vi får ikke penge for den.
Vi skal bruge et billede samt omtale til Facebook og til kirken. Vi tager entré.
Koncerten er klokken 20:00 – mødetid er klokken 18:00. Det er Bjelkes Allé 19-21, 2200 København
N.
Julekoncerten er 98% sikker.
Vi må have helt klar besked, om vi har en koncert på Nørbygård. Vi beder Meta spørge.
4. Pr:
Kan Anders og Henrik sætte meddelelser på Facebook? Vi spørger dem – også om en plakat til
julekoncerten.
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5. Andre aktiviteter:
Vi holder juleafslutning den 13. 12. 2016
6. Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. 11. 2016
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