Egebæksvangkoret
Referat af bestyrelsesmødet 19. september 2020 kl. 15.00
hos Eiliv
Deltagere:
Eiliv Haugland
Oluf Emborg
Ole Bastue Jacobsen
Mette Krabbe
Flemming Sørensen
Afbud:
Bodil Bach
Agenda:
1.
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Eiliv Haugland
Næstformand: Oluf Emborg
Kasserer: Flemming Sørensen
Sekretær: Ole Bastue Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Mette Krabbe
Bestyrelsesmedlem: Bodil Bach
2.

Bestyrelsens ansvarsområder
Ansvarsområderne blev gennemgået og revideret. Vedlægges som bilag.
Specielt mentorordningen: Bodil, Mette, Oluf og Flemming er mentorer for nye
kormedlemmer indenfor deres respektive stemmegrupper.

3.

Regnskabet
Resultatet for året 2020 ventes at blive kr. 4.630,Beholdningen dd. er kr. 34.101,Antal medlemmer er 29
Eiliv ringer til Astrid for at lodde årsagen til hun ikke ønsker at være medlem.
Eiliv vil udforme et nyhedsbrev indeholdende status for vores bestræbelser på
coronabeskyttelsen, mulige koncerter og samabejde med andre kor mv.

4, 5, 6. Korkalender mv.
Julekoncerten holdes i Mørdrup Kirke, onsdag den 2. december 2020.
Oluf undersøger (Jesper Lock), om generalprøven kan holdes lørdag den 28.
november eftermiddag også i Mørdrup Kirke.
Oluf spørger Espergærde Centret, om vi kan optræde der den 5. eller 6.
december. Priskrav kr. 3.000 (men til forhandling).
Kalenderen revideres efter udfaldet af aftalerne.
7.

Andre koncertmuligheder
Ingen direkte grundet omstændighederne, men Eiliv vil stikke hovedet ind i
Vestervang Kirke for at lufte muligheder der.

8.

Corona
Meddelelser og forholdsregler vil fremgå af det kommende nyhedsbrev.
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9.

Referat af bestyrelsesmødet 19. september 2020 kl. 15.00
hos Eiliv
Repertoire
Oluf kontakter Tine om repertoiret til julekoncerten. Dette sættes også i
nyhedsbrevet. Flemming sender programmerne for samtlige afholdte
julekoncerter til Oluf, så man deraf kan udplukke ældre numre, der kan indgå
i julekoncerten - dette grundet den meget reducerede øvetid til nye værker.
Eiliv kontakter Edwin, såfremt Tine siger OK til hans medvirken, gerne også
som solist på et par numre.
Tine forespørges også om muligheden for at sætte andre solister på
programmet, f.eks. et orgelspil, trompetledsagelse eller andet, der afveksler.
(Ref.anm.: Vi må givetvis regne med, at vi må undvære fællessang).

10.

Dirigent
Intet nyt

11.

Næste møde
Mandag den 23. november 2020 kl. 15.00 - 17.00 hos Flemming.

12.

Eventuelt
Korets juleafslutning: Hvis det bliver aktuelt er onsdag den 9. december et
godt bud på en dato. Eiliv søger så et sted.
Nivågård: Et kor må maks være på 21 medlemmer aht. Corona

Ref.: Ole
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