Bestyrelsesmøde mandag, d. 28. august, kl. 12.30

Dagsorden:
1. Vedtægtsændring. Vi skal ændre vedtægterne af hensyn til bankerne, som ikke er tilfreds med
ansvarsfordelingen. Bestyrelsen drøfter ændringen d. 4. september og indkalder til en
ekstraordinær generalforsamling.
2. Kalender. Kalenderen fra hjemmesiden blev bekræftet, dog er dato for kordagen ændret.
Gudstjeneste med vor deltagelse er søndag d. 10. december, alternativt søndag d. 26. november.
Der er kordag lørdag d. 30. september, kl. 10 – 14.30.
Vi beder Ulla Kappel eller Karen Kruska om at spille til julekoncerten. Solist Lisa. Vi drøftede
desuden, om vi f.eks. til forårskoncerten skal have en anden solist f.eks. på et instrument.
3. Repertoire. Der var enighed om følgende bruttoliste: Tochter Zion, Ave Verum, evt. Laudate
Dominum, In Dulci Jubilo, Halleluja fra Messias, Mit hjerte altid vanker x 2, Jul, Strålande jul, Dejlig
er jorden, Joy to the world, O come all ye faithfull, O holy night, The first Noel, Belle Nuit, We wish
you a merry X-mas, You Raise me up, Cohen: Halleluja + en dansk julesang. Det endelige repertoire
til julekoncerten bliver fastlagt senere i forhold til hvad vi kan og når.
4. Repertoire mandag d. 4. september: Tochter Zion, Cohen: Halleluja, Ave Verum og O come all ye
faithfull.
5. Navneskilte medtages, og hvis ikke man har et, laver vi et d. 4. september.
6. Bestyrelsen foreslog, at Lisa får mulighed får at høre de enkelte stemmer med henblik på at kunne
sammensætte de enkelte stemmer i koret til en helhed. Der afsættes tid til dette i løbet af
september.
7. Koncertbeklædning. Bestyrelsen har besluttet ensartet beklædning til vores koncerter. Til damerne
er det bestemt, at de til julekoncerten har sort kjole og sorte sko på, og et af bestyrelsen indkøbt
rødt tørklæde. Mændene har sorte bukser, sorte sko og en rigtig hvid skjorte på. Desuden rødt slips
i samme røde farve som damernes tørklæde.
Oluf

