Bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Majazz-koret torsdag den 27. februar 2020 klokken 19.00 hos Kirsten T,
Kovangen 306, 3480 Fredensborg

Tilstede:

Angelika (formand/ dirigent) Merete, Annie, Ellen, Kirsten T., Søren og Susanne
Christau (ny suppleant)

Afbud:

Peter

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden.

1.

Valg af referent: Merete

2.

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

3.

GF 2020:
Generel tilfredshed med generalforsamlingen. Vi overvejer, om vi kan afholde
generalforsamling på en anden måde.

4.

Sæson 2020/2021
Status koncertaftaler:

2020:
Dato

Sted

Repertoire

Ansvarlig

29.03.2020
06.09.2020
22.11.2020

Frederiksværk Kirke
Blik Græsted
Frederiksborg Slotskirke

Beatles
Beatles
Adventskoncert

Angelika
Ellen
Kirsten T.

 Angelika udleverede kopi af kontrakter med koncertsteder og musiker til orientering.
 Angelika sender kopi af disse kontrakter til Ellen og Kirsten.
 Kirsten og Ellen aftaler med Niels, hvad der skal bruges af teknik til koncerterne i Græsted og
Frederiksborg Slotskirke.

Andre tiltag i forbindelse med julekoncerter 2020

-

Hillerød Kirke – afslag for 2020
Kregme Kirke –afslag for 2020
Annie har stadig kontakt, så vi forsøger i 2021.
Humlebæk Kirke
Kirsten: Er ikke helt afklaret endnu, de skal holde møde i marts. Kirsten mangler materiale fra
Niels ang. julekoncert.
Skovshoved Kirke
Angelika har bedt Niels om at undersøge muligheden for en julekoncert. Angelika følger op.
Slotsbio:

vi afventer

Gjethuset:

vi afventer

Anna Kirke:

vi afventer

2021:
Nye tiltag
Kirsten har en kontakt til Køge kirke. De har temaer i løbet af året. Kirsten holder også kontakten til
Asminderød kirke.
Ellen prøver stadig kontakt til Hedehusene. Ellen prøver også at kontakte Sorgenfri Kirke og
kirkerne i Frederiksund. Tegners museum undersøges også af Ellen.
Vi satser på at holde en tidlig koncert på Nivågaard i februar, marts 2021. Angelika holder øje
med doodle-tilmelding.
Kirsten og Ellen laver et udkast til en rammebeskrivelse om koret, dirigenten og repertoiret som
kan sendes ud til koncertstederne.

5.

Korweekend 2020: 35 er tilmeldt.

6.

Sæsonafslutning
Sidste korprøver:
Sommerafslutning:

7.

9. juni
16. juni

Jubilæumstur Bornholm
Status: Der er 42 tilmeldte
Evt. betaling af transport fra korkassen?
Formandinden fremkom med forslag om at lade korkassen betale for transporten.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt at lade korkassen betale broudgifter og km-penge. .

Aflønning af Michael Roepstorff og Niels skal afklares.
Angelika og Søren har opgaven.

8.

Økonomi: Kasserer meddeler, at økonomien ser fin ud.

9.

Webudvalg, Facebook, opdatering hjemmeside.
Der har været møde i webudvalget angående den nye hjemmeside.

10. Evt.
Forslag om nye billeder til PR og hjemmesiden.
Merete har modtaget et tilbud om fotografering af koret.
Vi undersøger om koret er indstillet på at komme en time eller halvanden time før kor
opvarmning på koncertdagen i Frederiksværk.

11. Næste møde
Næste møde afholdes onsdag d. 3. juni 2020 kl. 19.00 hos Ellen, Dalenborgvej 15, 3200
Helsinge.

Merete Mortensen, referent

