Egebæksvangkoret
Bestyrelsesmøde 3. juni 2019 kl. 16.30-17.30
Menighedsrådssalen Mørdrup Kirke
Deltagere:
Eiliv Haugland
Oluf Emborg
Ole Bastue Jacobsen
Jette Bastue Jacobsen
Mette Krabbe
Afbud:
Flemming Sørensen
Ida Sloth Bonnevie
Agenda:
0.
Orientering om korets dirigent
Lisa har meddelt, at hun stopper som dirigent for koret grundet
arbejdspres fra mange andre aktiviteter.
Oluf har kontaktet Anja Bak, men har desværre - efter nogen tøven - fået
et negativt svar.
Oluf kontakter Malene Bichel (kendt fra kordagen), har indtil videre fået
et tøvende "ja", men hun bor på Østerbro i København.
Jette spørger Tine Grönlund (korsanger ved Tikøb og Gurre Kirker)
Mette kontakter Musikkonservatoriet.
Fælles for forespørgslerne er, at kandidaterne bliver præsenteret for et
oplæg fra Eiliv om forholdene i koret. Bestyrelsen vil så efterfølgende
vælge den person blandt de, der har svaret positivt.
Edwin fortsætter, såfremt der ikke opstår uventede problemer.
1.
Økonomi
Punktet udsat til et senere møde.
2.
Kor optræden
Vores optræden i Espergærdecentret var nok lidt for amatøragtigt, men vi
fik lært en del om bedre forberedelse med opstilling, placering mv.
Kulturnatten, fredag d. 27. september: Vi vil søge at optræde på
biblioteket med kendte sange - gerne fællessange. Ole skaber kontakten.
Nivågård: Vi har fået tilbudt at optræde fredag eftermiddag d. 27. marts
2020. Nærmere planlægning tages op efter sommerferien.
3.
Repertoire
Mette og Oluf er udvalgt fra bestyrelsen til at deltage i en gruppe til
udvælgelse af repertoire for efterårssæsonen. Der skal udpeges et par
yderligere deltagere blandt kormedlemmerne.
4.
Status for Fondssøgning
Ingen chancer pt.
5.
Ny pianist
Ingen ændringer, da Edwin fortsætter i den kommende sæson
6.
Hvervning / aldersfordeling
Ingen nye tiltag er sat i værk.
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Egebæksvangkoret
7.

8.

Bestyrelsesmøde 3. juni 2019 kl. 16.30-17.30
Menighedsrådssalen Mørdrup Kirke
Kor rejse / udveksling
Wales koret er interesseret, især da muligheden for optræden i Tivoli er
fremkommet. Vi vil dog først kende datoen for Tivoli i starten af 2020. Vi
aftaler nærmere efter sommerferien.
Eventuelt
Intet at bemærke.
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