Egebæksvangkoret
Referat af bestyrelsesmødet 26. maj 2020 kl. 10.00
hos Oluf
Deltagere:
Eiliv Haugland
Oluf Emborg
Jette Bastue Jacobsen
Ole Bastue Jacobsen
Mette Krabbe
Flemming Sørensen
Agenda:
1.
Mødedagen
Egegården er ikke tilgængelig for tiden., så vi vil fortsætte om mandagen i
Mørdrup Kirke mandag aften.
Tine har meddelt, at hun ikke er til rådighed om mandagen, derfor vil vi tage
nærmere kontakt med kirkens organist, Jesper. Eiliv kontakter ham snarest
med henblik på et møde med bestyrelsen.
Eiliv skal tale med Edwin og tilbyde ham den mulighed, at han kan deltage i
korets koncerter samt evt. ad hoc ved de seneste koraftner før koncerterne.
2.
Korafslutning
For at fastholde det sociale i koret holdes en korafslutning
AFTERNOON LUNCH
mandag den 15. juni kl. 14.00 (Ref.anm: måske skal det flyttes til kl. 15.00 af
hensyn til de, der stadig arbejder) hos Jette og Ole. Alle tager mad med til
fælles buffet og medbringer bestik, service, glas og drikkevarer til eget forbrug.
Vi sørger for en sikker afvikling af bufféen, så kun personalet udleverer
maden. Man kan dog også medbringe egen madpakke.
Kaffekassen betaler velkomstdrink og kaffen.
Der stilles et telt op, så der bliver rigelig plads.
Seneste tilmelding med angivelse af sammenskudsmad fredag den 12. juni.
3.
Budgettet
Korstart forventes at blive mandag den 7. september. Budgettet rettes evt. til
efter de på den tid gældende forhold.
Følgende koncerter forventes:
 Kulturnatten, fredag den 25. september
 Julekoncert, en dag først i december
 Evt. jul i Espergærdecentret.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 31. august 2020.
4.
Procedure for udvælgelse af repertoire
Ønsker om repertoire udsendes til samtlige kormedlemmer og samles af
bestyrelsen, der derfra laver en bruttoliste.
På næste bestyrelsesmøde koordineres denne liste med korets dirigent, så vi
får et færdigt repertoire for efteråret.
5.
Generalforsamling
Denne afholdes efter første korprøve, mandag den 7. september kl. 20.30
(Ref.anm: Indkaldelse skal naturligvis udsendes senest 14 dage før, men det
kan vi vel klare gennem mail-korrespondance).
6.
Opdatering af hjemmesiden med mulighed for blog.
Tekniske ændringer til hjemmesiden afventes.
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Eventuelt
Evt. afbud til en korprøve sendes til Flemming, der holder styr på
mødedeltagelsen.
Nivågård : Optræden er reserveret til 7. maj 2021.

Ref.: Ole
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