Torsdag den 18. november 2010.12.12
Bestyrelsesmøde hos Jørgen Rasmussen.
Alle var mødt, inkl. afgående sekretær Villy Sørensen. Koret har modtaget invitation fra Tyrsting
kirke til koncert søndag den 28. november. Program for såvel kirke som forsamlingshus er aftalt
med dirigenten.
Karen har bedt om juleafslutning i forbindelse med Tyrsting.
Erik Hansen foreslog koncert i Kulturhuset søndag den 19. december midt på dagen. Han vil
spørge Ulla i Horsens om hun vil dirigere i Karens fravær.
Jørgen foreslog en filmaften den 8. december i stedet for øveaften.
Det besluttedes, at Erik kontakter mandskoret i Ribe med forslag om en fælleskoncert til foråret
gerne på plænen ved Dronning Dagmars dreng. Kulturhuset alternativ ved dårligt vejr. Jørgen taler
med Helle Reinholdt om at medvirke med historisk fortælling.
Alternativ forårsarrangement i Vester Mølle sammen med andre kor.
På generalforsamling blev der foreslået en revision af korets love. Jørgen har fra Knud modtaget
udkast til nye vedtægter. Jørgen og Hans arbejder videre med det og forelægger udkast til godkendelse i bestyrelsen med henblik på godkendelse på næste generalforsamling.
Kai kontakter lokale virksomheder med opslag til ophængning i kantine med henblik på at hverve nye sangere.
Nytårskur afholdes den 29. januar med damer i Odd Fellov Logen. Lokale er bestilt. Jens Jørgen
overtager bestilling af menu.
Nye sangermapper drøftet. Erik undersøger muligheder for fordelagtig levering.
Medlemsmøde den 1. december 2010.
Det blev her konstateret, at vi på grund af vejr og føre var blevet nødt til at aflyse koncerten i Tyrsting.
Erik Hansen meddelte, at han har modtaget opsigelse fra Karen, som ønsker at fratræde med
øjeblikkelig virkning. Begrundelsen er et krævende fuldtidsjob og sygdom i Karens familie. Karen
beklagede meget, at hun måtte stoppe, da hun havde været glad for samarbejdet og de resultater som
koret allerede havde opnået.
Der var fuld opbakning i koret om, at det skal fortsætte og bestyrelsen gå i gang med at finde ny
dirigent.
Jørgen aflægger besøg hos Karen med en opmærksomhed og overbringer korets tak til Karen for
hendes indsats.
Filmaften den 8. december
Da Kulturhuset ikke har egnet udstyr til forevisning af video, blev arrangementet afholdt hos Jørgen, da Lis gæstfrit havde stillet sine stuer til rådighed. Vi så filmen med det norske mandskor fra
det nordligste Norge.
Det blev her besluttet at aflyse den påtænkte koncert i Kulturhuset den 19. december, da Ulla
ikke kan påtage sig dirigentopgaven.
Bestræbelserne med at finde ny dirigent er i gang ved at bestille dirigentemner hos Sangerforbundet. Der blev foreslået forskellige lokale emner.
Ny dirigent for Skanderborg Mandskor.
Med virkning fra den 19. januar 2011 har Anja Rosseau påbegyndt sit virke som dirigent for Skanderborg Mandskor.
Anja, som udover sin egen karriere med en sanguddannelse fra London som bagage, er også
dirigent for Veng Koret, og er datter af tidligere kormedlem Flemming Rosseau.

Nytårsparole/julefrokost
Fredag den 28. januar 2011 deltog i alt 38 medlemmer og ledsagere i en forsinket julefrokost. Arrangementet blev afholdt i Odd Fellow Logens lokaler, og det var som sædvanligt hyggeligt. Korets
nye dirigent – Anja Rosseau – deltog i julefrokosten, og hun dirigerede koret i 2 - 3 numre. Der var
inviteret gæster fra mandskoret i Horsens, men sygdom tvang dem til afbud.
Weekend kursus i Vandel 12. – 13. februar 2011
Der var tilmeldt 4 sangere fra Skanderborg Mandskor, men Kai Frostholm var den eneste, der mødte op. Kai beretter om et godt kursus med kyndige vejledere. Lørdag aften blev der festet – med
usædvanlig høj kvalitet. Kai anbefaler alle mandskorets medlemmer til at deltage næste gang.
Søndag den 3. april 2011
gav Mandskoret koncert i Tyrsting som erstatning for den aflyste koncert 1. søndag i advent. I kirken sang vi 13 sange og ved det efterfølgende kaffearrangement i forsamlingshuset 3 sange. En god
aften trods et lidt anstrengende program. Vores værtinde gav udtryk for glæde over at høre, at vi
kan synge andet end julemelodier.
Lørdag den 14. maj
gav mandskoret koncert i Veng kirke sammen med Sejs koret og Veng koret. Vi sang 7 sange og
sammen med de 2 andre kor yderligere 2 sange. Derudover var der fællessang med publikum. Samarbejdet med de 2 kor fungerede godt og akustikken i kirken er fin.
Onsdag den 13. maj
markerede vi sæsonafslutning med en spadseretur gennem Dyrehaven med efterfølgende smørrebrød på Skanderborghus. Et hyggeligt socialt arrangement, hvor vi havde gode muligheder for kammeratlig snak med de øvrige sangere.
Efter sæsonafslutning modtog koret melding fra AOF om prisstigning. Med uændret 50 timer om
året vil kontingentet stige fra 385 kr. til 470 kr. pr medlem. Prisstigningen er begrundet med faldende statstilskud og fald i antallet af kormedlemmer. Prisstigningen vil kunne reduceres eller bortfalde, hvis timetallet reduceres.
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke vil slække vore ambitioner ved at reducere timetallet. Vi accepterer derfor at betale 470 kr. pr. år til AOF. Vi vil til gengæld intensivere bestræbelserne på at skaffe
nye medlemmer. Dette er meddelt AOF den 31. maj.
Bestyrelsesmøde den 18.08.11
hos Hans Henriksen. Alle var mødt. Vi drøftede forårskoncert i maj måned 2011 sammen med Ribe
mandskor med emne Dronning Dagmars dreng i anledning af 800 år for ridtet. Erik har haft kontakt
med Ribe og peger på mulig dato den 20. maj.
Jørgen har talt med museumsinspektør Helle Reinholdt, som er positiv for at medvirke med en
guidet tur. Vi satser på fælles sang for de 2 kor gerne ved statuen, hvis vejret tillader det.
Efterfølgende koncert med de 2 kor hver for sig. Vi satser primært på koncert i Slotskirken
alternativt i krypten søndag den 20. maj kl. 14 – 16. Alternativ i Kulturhuset.
Fællesspisning kl. 12 – 14, buffet for de 2 kors sangere med ledsagere i Capri i form af buffet.
Deltagerne betaler kostpris for mad og drikke. Afskedsdrink efter koncerten samme sted.
Vi søger kommunalt tilskud for udgifter til lokaleleje.

Sæsonstart er den 23. august.
Der er aftalt Syng Sammen arrangement den 12. oktober, evt. et nyt mødested.
Vi synger i Tyrsting kirke 1. søndag i advent og undersøger mulighed for at besøge en lokal
kirke med juleprogrammet.
Næste bestyrelsesmøde hos Søren den 27. september, behandler nye vedtægter.
Generalforsamling den 19. oktober.
Den 27. september 2011 afholdt bestyrelsesmøde hos Søren Sørensen. Alle bestyrelsesmedlemmer
deltog.
Vi drøftede generalforsamlingen den 19. oktober. Medborgerhusets lokale er lejet. Erik kontakter
Kai om udsendelse af indkaldelse og dagsorden herunder valg til bestyrelses og tillidsposter.
Erik inviterer Anja og Ingrid.
Søren meddelte, at han ikke deltager i generalforsamlingen og at regnskabet forelægges af Tage.
Der afholdes syng-sammen koncert i Kirkecentret i Højvangen den 12. oktober og koncert i
Veng kirke den 18. december.
Der er tilsagn fra Ribe mandskor om koncert vedr. Dronning Dagmar den 20. maj. Der er tilsagn
fra Slotskirken og fra museumsinspektør Helle Reinholdt om at medvirke. Et tilbud fra Festivalklubben om leje af Capri er uden for vores økonomiske rækkevidde. I stedet kontakter Jørgen
Sølund om leje af lokale der. Hvis det falder på plads vil vi lave mødested der.
Udkast til vedtægter gennemgået og vedtaget med enkelte ændringer. Hans retter til og sender
udkastet til Kai som rundsender det som bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

