Indkaldelse til bestyrelsesmøde:
Søndag den 3. juni, Kirkeladen
kl. 11:30 – 13:15

Indkaldt af: Hye Vinterhøj

Punkter på dagsorden

Beslutningsreferat

1. Bestyrelsens konstitueres

Posterne er fordelt som følge:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem

1. møde i 2018
Består af antal sider: 3

Sekretær: Hye Vinterhøj

: Hanne Bætz
: Peter H. Andersson
: Brita Foged
: Hye Vinterhøj
: Henrik Bætz

Hye er oprindelig valgt ind som suppleant, men træder ind i
bestyrelsen da Per Saksager trækker sig.
Ejvind var kontaktperson for Menighedsrådet (MR) frem til december
2017, men ønsker ikke genvalg. Ejvind vil fortsat deltage i det frivillige
arbejde ved sommerkoncerterne. En stor tak til Ejvind for indsatsen.
Referat af generalforsamlingen skal udarbejdes: Ejvind og Hye
2. Valg af
kontaktperson fra MR

Ifølge vedtægterne skal en repræsentant fra Hune menighedsråd,
udpeges på førstkommende menighedsrådsmøde efter foreningens
generalforsamling.
Hye sender anmodning til MR om at vælge en kontaktperson til
Musikvennerne.

3. Kontingent

Hye og Brita tager kontakt til tidligere kasserer, Per Saksager for at
få en overlevering. Det skal afklare om foreningen har egen konto nr.
+ mobile pay nr.
Brita har ikke adgang til Kaboo, så Peter laver en udskrift herfra over
medlemmer. Fremover føres liste over medlemmer uden for Kaboo.
Hye sender inden 1. juli meddelelse til medlemmer vedr. betaling af
kontingent, som beløber sig til kr. 100 for enkelt person og kr. 150 for
et par. I mailen vedlægger koncertplan.

4. Planlægning af
sommerkoncerter 2018

Plakater
Peter sender plakatmateriale til Thomas Blom.
Peter videregiver usb med plakater til Hye.
Hye skriver plakater ud og laminerer.
Peter hører Knud af om der er fast computer tilknyttet kopimaskine.
Plakater sættes op i Blokhus/Hune af frivillige
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1. møde i 2018
Består af antal sider: 3

Sekretær: Hye Vinterhøj

Beslutningsreferat
Nachspiel/ billetsalg
Hanne koordinerer nachspiel og frivillige.
Der serveres vin, kaffe og chips til nachspiel.
Hanne indkalder frivillige til orienteringsmøde 14 dage inden
koncerterne.
Frivillige til nachspiel/billetsalg skal ikke betale for at komme til
koncerten.
Forplejning/afhentning af kunstnere
Peter meddeler videre til Hanne hvilke musikere der ønsker mad
inden koncert. NB: Peter spørger musikerne i god tid men kan ikke
altid få svar.
Sponsorer
Hanne tager kontakt til følgende mulige sponsorer:
Spar i Hune: har tidligere sponseret beløb til vin, chips og kaffe,
derefter betaler MR.
Oasen – blomsterbutik: et antal buketter blev givet gratis og de
efterfølgende købte foreningen.
Bageren i Blokhus: muligvis brunch til nedsat pris (Royal Danish
Brass.)
Koncert foldere
Udarbejdes af Peter.
Hye skriver ud.
•
•

Folder over alle koncerter
Koncertprogram (for hver koncert):

Evt. sponsorer kommer på folder.
Koncert PR online
Hye vil sørge for i det omfang det er muligt reklamere for koncerterne
online:
•
•
•

Relevant materiale vedr. koncerter sendes til Jens som står
for Hunesogn.dk
Hye sender materiale til Birgit til opslag på Facebook.
Hvis muligt vil Hye 1 uge forinden en koncert sende
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1. møde i 2018
Består af antal sider: 3

Sekretær: Hye Vinterhøj

Beslutningsreferat
meddelelse om koncerten til medlemmer.
Flygel/belysning
Peter står for at få stillet flygel op og belysning til koncerter.

5. Afvikling af koncert

Peter informerer kirkegårdspersonale om koncerterne.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Hanne/Henrik henter buket til dagens koncert
Hvis der er musikere der skal hentes fra Ålborg ringer Peter til
Henrik. Der gives kørepenge af MR.
Frivillige klargør mad til kunstnere før koncert, hvis dette er
ønsket.
Frivillige forbereder nachspiel
Hanne/Peter instruerer de personer der skal stå for billetsalg.
Der er både betaling online, ved indgang samt gratis gæster
(betalende Musikvenner)
Peter byder velkommen og orienterer om at alle er inviteret til
nachspiel efter koncert. Der synges fællessang før koncert.
Nachspiel/oprydning

Royal Danish Brass: skal have aftensmad og morgenmad den
følgende dag i Kirkeladen. Hanne koordinerer.

6. Næste møde

Den 6. september efter kor, kl. 18:15.
Punkter til dagsorden
1. Evaluering af sommerkoncerter
2. Regnskab
3. Planlægning af møder for det næste år.
4. Planlægning af nytårskoncert, lørdag d. 2. februar 2019 med
Søren Gemmer og Tue Lindhart. Peter booker allerede
kunstnerne nu.
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