
Skørping Sangforening af 1895

   

1 
 

          

    

Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2022 

Til stede: Kristian, Claus, Jette, Lisbeth, Lissi  
Afbud: Trine, Søren R 
  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” 

• Bestyrelsens evaluering af Jubilæumskoncerten 4/11 og Allehelgenskoncerten 5/11. 

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status Fondsstøtte 

• Resultat efter Jubilæumskoncerten, kassebeholdning 

• Noder: til Julekoncertens repertoire: Noder til kormedlemmer og Per Bach 

3. PR: Evaluering af PR for de ovenfor nævnte koncerter 

• Roll Up: (Trine) 

4. Koncerter: (Søren) 

• Julekoncerten 4/12 kl. 19.00 i Skørping Nykirke, mødetid kl. 18.00 

• Iflg. Søren Rasmussens mail fra 13/10: 

• Vi påbegynder øvningen af juleprogrammet torsdag 10/11. 

• Søren forventer at have et udkast med ved prøven den 10/11. 

• Forinden vil Kristian få besked om noder, så info om noder kan komme på hjemmesiden – 

senest tirsdag, den 8/11. 

• Solist bliver Søren Rasmussen på orgel 

• Bodil Tvedegaard læser ”Jul i stalden” – en fortælling af Astrid Lindgren. 

• Sang på plejehjemmet ”Teglgaardsminde” 4/12 kl. 15, mødetid kl. 14.30: 

• Program: Varighed ca. ½ time inkl. oplæsning v. Bodil 

• I bestyrelsen er der enighed om, at der skal udvælges et repertoire fra Julekoncerten. Dette 

skal ligeså ligge på hjemmesiden senest tirsdag 8/11. 

5. Arrangementer 

• Fejring af 40-års jubilæum og julen i et samlet arrangement 

• Spisning med ledsager i Sognegården efter julekoncerten har været på tale. 

• Hvad gør vi? Opgavefordeling? 

6. Hjemmesiden 

• Status – opdateringer – Facebook for medlemmer 

• Bemærk: der er opdateringer til julens koncerter d. 8/11 - inden dette møde (10/11) 

7. Evt. samt dato for næste bestyrelsesmøde  
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Referat: 

1. Godkendelse af sidste referat og ”siden sidst” 

• Referat: Referatet er godkendt 

• Bestyrelsens evaluering af Jubilæumskoncerten 4/11 og Allehelgenskoncerten 5/11 

a. Problemer med lyset - gjorde at nogle måtte stå bagved noderne 

b. Vi skal huske podier - gør det nemmere at se dirigenten 

c. Mere fokus på praktiske forhold næste gang 

2. Økonomi: (Kristian) 

• Status Fondsstøtte: Ingen fondsstøtte, kun støtte fra Rebild Kommune kulturråd 

• Resultat efter Jubilæumskoncerten: er ikke gjort op endnu 

• Kassebeholdning: 11.583 kr. 

3. PR 

• Evaluering af PR for de ovenfor nævnte koncerter 

a. Udgiften var 4500 kr. som vurderes til at være godt givet ud 

• Roll Up (Trine) 

a. Den er nu lavet og er meget vellykket 

4. Koncerter: (Søren) 

• Julekoncerten 4/12 kl. 19.00 i Skørping Nykirke, mødetid kl. 18.00 

a. Vi påbegynder øvningen af juleprogrammet torsdag 10/11 

b. Søren har fremsendt et foreløbigt program 

c. Program er på hjemmesiden, noder er fremsendt per e-mail (også til Per Bach) 

d. Solist bliver Søren Rasmussen på orgel 

e. Bodil Tvedegaard læser ”Jul i stalden” – en fortælling af Astrid Lindgren 

• Sang på plejehjemmet ”Teglgaardsminde” 4/12 kl. 15, mødetid kl. 14.30: 

a. Program: Varighed ca. ½ time inkl. oplæsning v. Bodil 

b. I bestyrelsen er der enighed om, at der skal udvælges et repertoire fra Julekoncerten. 

Dette skal på hjemmesiden når klar 

5. Arrangementer 

• Fejring af 40-års jubilæum og julen i et samlet arrangement 

a. Spisning med ledsager i Sognegården efter julekoncerten 

b. Lissi laver pålægsbord + risalamande 

c. Opdækning i Sognegården efter besøg på plejehjemmet 

d. Deltagere tager selv bestik, drikkevarer med 

e. Kristian sørger for indkøb af julegaver 

6. Hjemmesiden 

• Status – opdateringer – Facebook for medlemmer 

a. Billeder efterlyses fra Jubilæumskoncert og Allehelgenskoncert 

b. Opdateringer til julens koncerter lægges ind løbende 

7. Evt. samt dato for næste bestyrelsesmøde 

• Næste bestyrelsesmøde: 19. januar 2023 

• Næste sæson: Schuberts messe 28. marts samt Forårskoncert 27. april i kirken  

 


