MØDEINDKALDELSE
Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2019, klokken 19.00
hos Anni, Thannersvej 36, 3310 Ølsted

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
4. Sæson 2019/2020
4.1. Status koncertaftaler
2019:
- Gjethuset – 25.05. eller 15.06.
- Kulturnatten
- Nivågaard
- Novemberfestival
- Præstevang
- Hedehusene
2020:
- Frederiksborg Slotskirke
4.2. Forespørgsel Majkat, Kunstrunden, Marienlyst Slot (6. juni kl. 16.00)
4.3. Status fondssøgning
5. Fotografering – PR – Søren Baun on Beatles
6. Økonomi

7. Webudvalg, Facebook, opdatering hjemmeside, lydfiler
8. Evt.
9. Næste møde

Angelika
1

Bestyrelsesmøde 18. marts 2019 kl 19.00 hos Anni
Tilstede: Anni, Peter, Angelika, Søren, Kirsten T. Ellen, Merete
Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3.

Kirsten T.
Merete
ref. godkendt.

Ad. 4.

2019:

Kirsten
Ellen

Vi har fået 3 datoer fra Gjethuset der er to datoer der er
interessante d. 25. maj eller 15. juni. disse datoer er reserveret
hos Gjethuset. Der bliver sendt en doodle ud hurtigst muligt.
Kulturnatten er d. 20. september, vi har ønsket at synge på
biblioteket og afventer nærmere.
Vi afventer Nivågård doodle.
Novemberfestival. Vi afholder koncert i Slotsbio d. 3. november.
mangler at færdigafklare med slotsbio. Der er deadline til festival
brochuren d. 15. maj
Adventskoncert i i Præstevang, vi mangler at færdigaftale,
der er kommet ny organist og præst som skal være med i
beslutningen.
Hedehusene, har vi kke hørt noget fra. Ellen arbejder på sagen.
Niels har forbindelse til HøjeTåstrup,
Asminderød kirke, Kirsten T. vil kontakte for evt julekoncert.
kontakter Valby ang julekoncert.

2020
Kirsten
Peter
Angelika
Ad. 4.2
Ad. 4.3

Julekoncert Frederiksborg slotskirke vi afventer dato. Kirsten
kontakter Jannik, fra tidligere Østervangkirke.
Kontakter Frederiksberg kirke og Opstandelseskirken i
Vallensbæk
Vi afholder et koncertudvalgsmøde inden sommerferien. vi aftaler
møde med Niels.
Vi har fået en forespørgsel om vi kan synge i forbindelse med
åbning af kunstrunden på Marienlyst slot d. 6. juni kl 16.00
der bliver udsendt en doodle.
Kirsten har lavet et udkast til fondsansøgning. Arbejder videre
med det.
Søren sender ud til Oticon, Statens Kunstfond og Erna og
Christian Schrøders fond.

Ad.5.

Peter kontakter sin bror og søn om at tage nye billeder. Vi
tager nogle eksempelbilleder i aulaen i morgen, tirsdag til
korprøven, og tænker videre over gode billedmotiver.

Ad. 6

Søren indhenter de sidste indbetalinger til kontingent og
korweekenden.

Ad.7

Webudvalget skal holde møde ang persondataloven og
oprydning på hjemmesiden. Peter opdaterer Facebook omkring
koncerter.
Ulla er ved at have styr på øvefilerne, dejligt.

Ad.8.

Vi vil gerne have nogle lydklip på vores hjemmeside.

Ad. 9

Næste møde d. 9. maj hos Ellen Dalenborgvej 15 3200 Helsinge.

Ref Merete

