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Ordstyrer Lone
Referent Orsi

Formandens beretning
Det forgangne år har været temmelig kaotisk først barsel og derefter opsigelsen fra Julie.
Af koncerter var der kun forårskoncert d. 18/5 som Tina heldigvis hjalp os med
Vi mistede Tina som sopran, men fik Kristine!
Men året sluttede på den bedst tænkelige måde, da Tina Rassing valgte at blive dirigent for os!!!§
Godkendelse af revideret regnskab – regnskab godkendt
Medlemskab af musikaftenskolen – det blev vedtaget at hvis vi kan fortsætte medlemskabet selvom Tina
bliver aflønnet på anden vis, vil vi fortsætte. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må vi stoppe medlemskabet.
Mick undersøger det.
Pris til koncerter
Tinas løn skal indgå i prisen – hun skal ca. have 1/3 afhængig af indtjening.
Standardpris for arrangement: 25 min. for 3000 i en radius af 20 km – andre ønsker kan
forhandles/tilpasses dog med et minimumsbeløb på 1500,- indenfor Middelfartområdet.
Hjemmeside
Michala opfordrer os til at sige til, hvis der er noget der skal ændres. Lone vil kontakte sin bror mhp. at tage
nye billeder, så vi kan få alle med. Det er blevet besluttet at lave en åben facebookprofil. Det står Stinne
for.
Flere sangere
Tina ønsker at der er 3 sangere på hver stemme, vi mangler en 1. alt og drøftede hvad vi kan gøre for at få
den rette sanger.
Valg af bestyrelse
Formand Michala (genvalg)
Kasserer Orsi (genvalg)
Revisor Elisabeth (genvalg)
Suppleant Line (genvalg)
Sekretær Stinne

Kor kassen
Vi har knap 19.000 kr. i kassen. Vi har diskuteret hvad vi skal bruge det til og har besluttet at vi først og
fremmes vil bruge det til korrelaterede arrangementer.
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Eksempelvis vil vi i fremtiden samle ind, når der skal gives gaver. Som udgangspunkt ca. 25 kr.
Med indbetaling af kontingenter løber det lige akkurat rundt. Vil vi have mere i kassen, skal vi være
opsøgende ift. at få betalte arrangementer.
Kristine fortæller at Middelfart kommune før har søgt et ”kommunekor”. Kristine vil undersøge om de
stadig er på udkig efter det. I så fald byder vi ind.
Kristine har kontakt med Helge Engelbrecht som har ”Mariehaven” og bl.a. afholder ”Marie Festival”.
Kommer der et nyt arrangement, vil hun formidle kontakten.

