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Valg af ordstyrer og referent.
Formandens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
a. Korfestival SyngSydFyn (Lone)
b. Repertoire – Lone
c. Hjemmeside – Mick
d. Ny dirigent
e. Kontingentforhøjelse - Liselotte
5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant
6. Eventuelt
Ad 1:
Referent – Liselotte
Ordstyrer – Line
Ad 2:
Ikke mange koncerter – Strib og Asbjørns fødselsdag. (2 betalende) samt julekoncert.
Der ud over aflyst korstævne i Skanderborg, samt Jesper Holm i juni.
Forårsfest og afslutning 12. dec. med farvel til Lone som dirigent.
Ad 3:
3.400,00 kr saldo på kontoen.
Regnskabet godkendt. Fremadrettet påføres saldo på regnskabet som en note.
Ad 4a:
Kulturkaravanen 2013. Man inviterer nogle fynske kor til at deltage i ”Syngende
Fynsk”. Ideen er at sætte 10 fynske komponister/arrangører til at lave korsatser. Altså
en ny korsats, som skal indlæres.
Fælles udgivelse af satserne, stor off. koncert sidst i juni.
Økonomi: mindre kompensation samt transport til koncert.
Tilmeldingsfrist 21/1-13.
Generel interesse, men det kræver en dirigent. Lone rundsender informationen via
email.
Ad 4b;
Repertoire Lone.
Nyt repertoire fastlagt.
Ad 4c:
Hjemmeside. Hvordan skal hjemmesiden se ud fortsat? Vil vi vedligeholde den? JA
Mick vil gerne have nye billeder på. Evt. til sommer.
Et godt værktøj til ny dirigent-søgning at hjemmesiden kan henvises til og ser
præsentabel ud.
Michala efterlyser kreative ideer.

Lone: Bidder af de to gode numre fra julekoncerten op på hjemmesiden.
Line: hjemmeside-udvalg?
Lotte: evt. sætte tid af engang imellem og se på, hvordan hjemmesiden ser ud, og om
nogle har ideer.
Mick: Let at skifte farve/tema med templates. Vi skal senest se på det til sommer når vi
får nye billeder.
Lone: Vigtigt at man kan lytte musikken. Flere optagelser af rytmiske sange!
Mick: Kender en som har optageudstyr – han vil gerne komme og optage. Lone kunne
måske træde til og dirigere os til et par rytmiske numre. Vi skal dog finde et sted.
Steder blev diskuteret.
Lone spørger Niels Anker om vi kan låne konfirmandstuen til optagelser.
Ad 4 d:
Ny dirigent.
Aleksandra. Eventuelt mandag. Liselotte vender tilbage til hende. Spørg til om hun er
ok med musikskoletakst / aflønning. Evt. en ”prøvegang”.
Lones bekendt har ikke vendt tilbage.
Elisabeth har foreslået at kontakte Trine Lunau som evt. dirigent? Har
sangundervisning bl.a. På længere sigt / fra sommeren. Line kender Trine lidt, og vil
prøve at skrive til hende på Facebook.
Janne Wind – er ansat i musikskolen. Kan ikke være dirigent men evt. gå ind på
”konsulentbasis” enkelte gange.
Susan undersøger lokale mandag. Streger onsdag i januar.
Ad 4 e:
Kontingentforhøjelse. Kontingentet forhøjes til 100 kr. fra 1. Februar. (Senere
opjusteret til 170 kr. på krisemøde afholdt hos Lotte).
Ad 4 f:
Korstævne. Vokaltotal i Aalborg lørdag 16/3. Tilmeldingsfrist 8. Februar. Vi tager den
op igen senere.
Melde sig til forårskoncert i tivoli – 15-20 min. Pr kor  27. April. God tur til Lone ;)
Ad 4 g:
Vedtægtsændring – dirigent skal skrives ud af vedtægterne. Bestyrelsen sætter sig
sammen (Lotte og Mick) og reviderer vedtægterne.
Ad 5:
Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
Mick og Lotte genopstiller.
Suppleant: Anni.
Elisabeth: Revisor.

Ad 6:
Eventuelt:
Arrangement (Guldbryllup i Middelfart) ved Annis forældre. 27. april om
eftermiddagen.
Hvad gør vi? Deadline medio marts.
Store Bededagsferien.
Rettelser til adresselisten – Michala.
SLUT :D :D :D

