Referat fra Bestyrelsesmøde den 12.12.18
1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt.
2. Efteråret 2018:
Belægningsprocenten endte på 97% sv.t ca. 873 publikummer.
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra publikum.
Koret noget frustreret over nogle solisters manglende fremmøde til prøverne.
Hans har endnu ikke talt med solisterne om deres oplevelse af efteråret.
Scenografisk blev det en noget større udfordring end tidligere.
Philip har meldt tilbage til ED:
- spændende prøveforløb med store udfordringer og god udvikling
- orkestermodellen var fin uden vikarer og med mere tid med dirigent
- glad for samarbejdet med Leif om noderne
- tutti prøver efter musikalsk indstudering og med bedre samarbejde mellem div. instruktører.
Generelt overordnet tilfreds med forløbet.
Økonomisk ser det stort set OK ud med pæn entréindtægt, dog stadig et par restanter.
Undervisningsbudgetteret med 40.000,- kr. for efteråret, men har brugt ca. 46.000,- kr.
Problemer med sponsoraftale, ED arbejder videre på en mulig løsning.
Kommunetilskuddet bliver for næste år 15.000,- kr.
3. Foråret 2019:
Programforslag skulle medbringes fra Grupperne.
Lilian har nogle forslag fra koret med, men Hans har endnu ikke talt med
Solisterne om forslag og ønsker. Dette forsøges gjort på et ensemble møde d. 19/12.
Endeligt program vedtages på møde mellem ED, Hans, Lilian og Philip.
Philip har et par særlige ønsker til det videre arbejde, som ED fremlægger og dette bliver
godtaget.
Generalforsamling aftales til Tirsdag d. 05.03.19 kl. 19.00 og Årsmødet samme dag kl. 20.15.
4. 40-årsjubilæum 05.09.19:
Flere forslag og muligheder forlægges og drøftes.
Overordnet beslutter man at afholde en reception på selve dagen - Torsdag d. 5/9-19
eftermiddag - aften med fælles og individuelle indslag fra de forskellige grupper.
Programmet aftales senere og afhængigt af, hvem der vil deltage.
5. Næste møde:

Aftales senere !

6. Eventuelt: evt. vente med at starte til 16.01.19 p.gr.a. manglende programoversigt p.t.
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