GRÆNSEKORENE
indbyder til

generalforsamlingsstævne 2014

Korstævne

Lørdag den 1. februar 2014
på Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens
(forud for Grænsekorenes generalforsamling)

Helle Høyer Vedel

Tørning Mølle

Stemmetræning

Det er lykkedes dette års vært, Vojenskoret, at
leje Kulturladen på Tørning Mølle til stævne og
generalforsamling.
Tørning Mølle er en af de største kulturperler i
Sønderjylland med borgbanken, hvor tidligere
Tørning Borgen lå og hvorfra konger og grever
i middelalderen har regeret over land og rige.
Hertil kommer bygningskomplekset fra de
sidste 500 års møllerivirksomhed, med vandturbine mm.
Læs mere på www.toerning-moelle.dk

med musikpædagog, korleder Helle Høyer Vedel
Brug stemmen rigtigt
Vi skal arbejde med to ”klassikere”: Har du visor min vän og Titte
til hinanden/Gå med i lunden. Disse to sange får vi noder til.
Desuden en eller to kanons samt en lidt kvik sang, som vi skal
lære uden noder.
I forbindelse med opvarmningen arbejder Helle med især klang
og intonation og har i indstuderingen og arbejdet med de forskellige satser speciel fokus på disse temaer.

Program

•

09.30
Korstævne
12.00
Frokost
12.30
Vojenskoret optræder
		
under ledelse af Lene Diemer Jacobsen
12.45
Korstævne
14.15	Korstævnet er slut
14.30
Generalforsamling (se indkaldelse på bagsiden)

Der serveres kaffe og kage i pausen, øl
og vand kan købes.
Medbring selv madpakke til hele dagen.

SAMLET KORVIS tilmelding og betaling
senest 10. januar 2014
til kasserer Thyra Hansen, Overballe 25, Skelde, 6310 Broager
e-mail: thyra.hansen.mail@gmail.com
Betaling til reg. nr. 9797, konto nr. 000-06-25752
HUSK at angive kornavn som afsender.

DELTAGERGEBYR kr. 60,00 pr. person

Arrangementet støttes af

Indkaldelse til generalforsamling i Grænsekorene
lørdag, den 1. februar 2014 på Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Musikudvalgets beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra korene
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
7. Valg af:
a)	3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Thyra Hansen, Lis Holdgaard og Niels Mortensen
b) 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Hanna Madsen og Stella Nielsen
b) 2 revisorer, på valg er Vagn Jakobsen og Kaj Rasmussen
c) Fanebærer, vakant
Meddelelse af valg af tre musikudvalgsmedlemmer.
8. Fremtiden
9. Eventuelt
Musikudvalgsmedlemmer vælges af korlederne før generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer til, at alle kor, der deltager i generalforsamlingsstævnet, er repræsenteret ved
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Linda Petersen, Eva Frederiksen, Lis Holdgaard, Thyra Hansen, Niels Mortensen og Jonna Hansen
Hanna Madsen og Stella Nielsen (suppleanter)
Hans Christian Hein, Anker Hansen og Birgitte Romme (musikudvalg)

