Referat fra Bestyrelsesmøde den 28.05.19
Afbud: Torben

1. Bestyrelsen konstituerer sig:
Hans genvælges som næstformand og kasserer.
Annette genvælges som bestyrelsessekretær.
2. Status for forårets aktiviteter:
Meget positive tilbagemeldinger fra såvel Tagensbo som Frydenholm for godt underholdningsprogram.
Alle deltagere har også haft et godt forløb og vil gerne gentage denne model til næste forår.
Ib Flemmings og Teresas indsats med kor og solister har været til stor glæde for alle parter.
Afslutningskoncert og Elevkoncerten var også en succes, dog kunne man ønske sig en
omlægning af programrækkefølge, så alle deltagere var til stede under hele koncerten f. eks, ved
at have et "finalenummer", hvor alle deltog - også de sangelever, der ikke deltager om onsdagene.
3. 40-års jubilæet den 05.09.19:
Vi laver en reception på dagen fra kl. 16 - 19 med en let buffet. AB afdækker mulighederne.
Kor og solister laver nogle små indslag undervejs, og trioen spiller nogle sekvenser med lidt
”hyggemusik” mens folk mingler og taler med hinanden.
Bertel udarbejder udkast til PR til aviserne og hjemmesiden som medsendes invitationen til
medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere m.fl. primo august.
PR i ugen uge før dagen.
Louise har sendt et tilbud om ekstern underholdning, dette takker bestyrelsen nej til,
idet det er foreningens medlemmer der sørger for underholdning denne dag.
4. Efterårets Cafe-forestilling:
Alle i koret har sagt ja til at deltage, dog ønsker vi gerne en extra på hver stemme.
Orkestermæssigt er alt på plads med et par udskiftninger i gruppen.
Dirigentmæssigt undersøger ED mulighederne.
Ib og Erling har møde om et par dage for at udarbejde et første udkast til indhold.
De fysiske rammer som ved tidligere Caféer, men i en forenklet scenografi. Kostumer og
Rekvisitter afklares, når forestillingen er blevet skruet sammen.
Overordnet kalender og prøveplan vedtaget.
Billetprisen i år bliver kr. 150,-.
PR Folder udsendes til Kunderne senest d. 1/7-19.
5. Næste møde: 20.08.19 kl 19.00 på BSV.
6. Evt. : Intet.
Ref. Annette B.

