Egebæksvangkoret
Referat af bestyrelsesmødet 12. oktober 2022 kl. 14.00
hos Bente Mørup
Deltagere:
Flemming Sørensen
Margit Emborg
Bente Mørup
Ole Bastue Jacobsen
Fraværende:
Lone Green
1.

Økonomi
Det nuværende budget for efteråret 2022 vil nok lande i et underskud på kr.
1.050,-. Ved at undlade en solistoptræden til julekoncerten forbedres resultatet
med kr. 2.000. Så det vedtog bestyrelsen.
Forårssæsonen 2023 startes onsdag den 25. januar og sluttes onsdag den 17.
maj med en generalprøve på forårskoncerten. Vi vil søge at holde denne
koncert onsdag den 24. maj. Det giver i alt 15 øveaftner, hvoraf der er
pianistledsagelse til de 8. Det økonomiske resultat forventes så at blive et
underskud på kr. 3.000.
Antal medlemmer sættes til 23.

2.

Nivaagaard koncert.
Det er aftalt, at koret optræder fredag den 14. april 2023 kl. 17.00

3.

Kordag
Efter reaktioner fra kormedlemmerne vil vi ikke afholde en kordag inden
sommerferien 2023.

4.

Fredskoncert i Toldkammeret
Koncerten afholdes d. 30. november 2022. Vi vil ikke annoncere korets
deltagelse, da vi selv holder julekoncert samme dato.

5.

Repertoireudvalg, status og fremtid
Nuværende deltagere: Margit, Jette og Marianne. Margit vil spørge Niels
Willert, om han vil indgå i udvalget.
Margit vil spørge Tine, om hun kan anvise en bedre måde at afgøre
repertoireplanen på.

6.

Julekoncert
Der satses på 13 korsange + 2 fællessange. - ingen solister udefra.
Kan Tine introducere de enkelte sange? Det virker så tamt, at koret bare
synger. Bente spørger Tine efter efterårsferien.
Husk mikrofon til introduktion og evt. beskeder. Bente spørger. Det menes, at
der forefindes en trådløs løsning.
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7.

Referat af bestyrelsesmødet 12. oktober 2022 kl. 14.00
hos Bente Mørup
Juleafslutning
Vi foreslår mandag den 5. december som den bedste dato, alternativt torsdag
den 1. december.
Bente prøver lokalemulighederne i Egebæksvang.
(Efterfølgende: Juleafslutningen holdes mandag den 5. december i Biblioteket.
Ref. anm.)
Festudvalg: Lone, Margit, Oluf, Jette og Ole.

8.

Brochure til biblioteket
Forslaget til A5-brochure rettes lidt til med tekst- og billedjustering. Vi er i
tvivl om, vi skal benævne koret et voksenkor eller et seniorkor.

9.

Visioner for koret
Kan vi være mere udfarende?
Hvad vil vi musikalsk med koret?
Ikke bare et hyggekor?
Hvad vil Tine med koret?
Hvordan vil vi udvikle os kormæssigt?
Skal vi genoptage øvelser med et større værk?
Disse spørgsmål jonglerer rundt i hovedet, når vi forsøger at skabe en
retningsgivende målsætning. Ingen afklaring her og nu, men tænk over det!
 Vi kan evt. deltage i kirkegudstjenester - Tine bør kunne skabe nogle
forbindelser. Der kunne jo også følge lidt penge med.
 Vi genoptage et par seancer med optræden på plejehjem - i det væsentlige
med fællessange. Det er pengeløst. Flemming er tovholder.

10.

Eventuelt
Forårskoncert: Vi satser på Mørdrup Kirke. Bente spørger.
Generalforsamling: Vi sigter mod onsdag den 1. marts 2023

11.

Fastlæggelse af næste bestyrelsemøde
Onsdag den 18. januar 2023 kl. 14.00 hos Margit.

Ref.: Ole
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