Bestyrelsesmøde d. 30 december 2020.
Deltagere: Heidi, Anne, Søren, Pia, Rita, Anette
Info fra Anne
Marie Louise er desværre sygemeldt på ubestemt tid. Hun fik tilsendt en gavekurv i
december, som hun blev meget glad for.
Marie (vikar) kunne måske være interesseret i at vikariere, indtil Marie Louise kommer retur.
Stort set alle kormedlemmer samt korleder og pianist blev ramt af corona ved julekoncerten.
Også et stort antal blandt publikum blev ramt. En meget ulykkelig hændelse til trods for alle
sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af restriktioner.
Korstart
Da landet er lukket ned, så kan vi ikke starte op i januar som planlagt. Startdatoen udskydes
til 2. marts, så håber vi, at det er realistisk at synge i kirken.
Vi vil forsøge at skabe et online alternativ af en højere kvalitet end i foråret, som kan starte
2. februar. Ideen er, at Allan og pianist kan sende fra i kirken, dvs. synge/spille samtidig,
gennemgå stemmer og måske endda indlære en ny sang på dén måde.
Anne sender nytårshilsen til koret og informerer om begge dele.
Menighedsrådet/Præster
Der er flere nye i menighedsrådet samt ny formand. De nåede at konstituere sig i december.
Corona udbruddet i forlængelse af julekonocerten 8. december har været en af rådets første
opgaver. Vi har fået en virkelig fin behandling, god information og medinddragelse.
Anne sender en hilsen til menighedsrådet og informerer om vores opstartsplaner samt
tilbyder at vi møder op fra bestyrelsen, hvis menighedsrådet synes det kunne være en idé.
Dels for en snak om hændelsen, dels om fremtiden og opstart af kor.
Vi har fået positive tilbagemeldinger og opbakning fra præsterne.
Kontingent
Forslag om at reducere kontingent til 500 kr. for første halvår.
Generalforsamling
Planlægges til 23. marts 2021. Kommunen skal søges om tilskud på baggrund af et
godkendt budget inden 30. marts.
Forinden skal afholdes BM, forhåbentlig fysisk hos Britt.

