Egebæksvangkoret
Referat af bestyrelsesmødet 24. august 2022 kl. 14.00
hos Flemming Sørensen
Deltagere:
Flemming Sørensen
Margit Emborg
Bente Mørup
Lone Green
Ole Bastue Jacobsen
1.

2.

3.
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5.
6.

Økonomi
Med et forventet medlemstal på 25 viser budgettet et overskud på kr. 1.900 for
dette efterår. Sammenholdt med formuen på kr. 19.698 kommer vi ud med en
pæn kassebeholdning på kr. ca. 21.600 ved årets slutning. Med de annoncerede
afgange og de forventede nytilgange forventes det, at medlemstallet bliver på
25.
Referat fra repertoireudvalget.
Ved mødet, hvor Tine deltog, blev der bestemt 20 sange til efterårets
repertoire. Det matcher med koncertens ca. 12-13 numre + nogle få
efterårssange. "Dejlig er jorden" kender vi godt og forventer at benyttet den
som fællessang, så den indgår ikke i optællingen.
Efterfølgende har Tine foreslået 3 yderligere sange, heriblandt Vivaldis
efterår.
Bestyrelsen mener, at vi skal jagte kvalitet fremfor kvantitet, så skal Vivaldis
efterår medtages (det er et ret stort værk), må ca. 2 af de valgte udgå.
Bente må tale med Tine om det.
1. øveaften skal der bydes velkommen. Bente og Tine må aftale, hvem der gør
det. Flemming sender en liste til Ole over tidligere medlemmer, der formodes
at ville genoptage medlemsskabet.
Tine har annonceret, at hun vil lave et nyt arrangement til "Marys Boy child".
Tine har lovet at sende onsdagens repertoire til Ole senest fredag, så det kan
komme på hjemmesiden.
Vi genoptager kaffebrygningen à kr. 2,- til øveaftnerne, dog med egne kopper.
Tanker omkring Sørens udmeldelse
Ærgerligt, men vi holder fast i de programmerede sange og søge at øge
kvaliteten fremfor kvantiteten, så koret kan forbedre det musikalske udbytte.
Annoncering
Ole sender meddelelse om korstart og lign. ud til aviserne.
Flemming sætter tilsvarende informationer op på FaceBook.
Opfølgning af afløsere for sekretær og kasserer
Jette kunne nok afløse kassereren i nødstilfælde med lidt hjælp omkring Excel.
Bente vil se Ole over skulderen ved opdatering af hjemmesiden.
Kordag til foråret
Bente vil spørge koret (v/mail) - efter et par øveaftner - om der kunne være
interesse for gennemførelsen af en kordag til foråret, en lørdag formiddagfrokost. Der ville så blive tale om en egenbetaling på måske kr. 250,Flemming vil undersøge nye muligheder gennem en familiemæssig bekendt.
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Referat af bestyrelsesmødet 24. august 2022 kl. 14.00
hos Flemming Sørensen
Nye medlemmer
Vi kan opdatere den lille A5 flyer om koret og lægge den i biblioteket.
Flemming har det "gamle" manuskript.
Samarbejde med andre kor
Bente og Margit har lyttet til "De levende Sthene" - de menes ikke at have det
rette niveau.
Vi spørger Tine, om hun kender et kor, vi evt. kunne samarbejde med - eller
kunne lave koncert med.
Vi kan også gennemgå listen fra Kor72 og se, om der skulle være interessante
kor i nærheden.
Husk:
Flemming kan spørge på Flynderupgaard, om vi igen kan optræde på
Valdemarsdagen (en arv fra Espergærdekoret).
Spørg Tine, om der igen bliver et madmarked med optræden, hvor vi kunne
deltage.
Spørg Tine, om sceance på Kronborg genteges og vi kunne deltage.
Næste bestyrelsesmøde
afholdes onsdag den 12. oktober 2022 kl. 14.00 hos Bente, Kløvermarken 33,
2.th.
Eventuelt
Intet at bemærke

Ref.: Ole
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