GLB-Sangbogsudvalg, møde d. 28. september 2016
Fremmøde denne aften, var 10 deltagere, det er fint!

Dagens arbejde
Stig havde været "i trykkeriet" og vi fik sat den nye forside på plads, som planlagt. Ole og
Stig er udnævnt til "præmieudvalg" – de sørger for indkøb af præmie til vinderen af
forsidekonkurrencen – det hele bliver præsenteret d. 29. oktober, til standerstrygningen.

Sangmøder
Vi talte om, hvad vi vil arbejde med i sangbogsudvalget, nu vi har fået lavet en sangbog.
Der er enighed om at blive ved med at mødes og vi vil gerne være mange flere. Vi har
aftalt at prøve, om vi kan mødes en gang om måneden, den sidste onsdag hver måned kl.
19 i klubhuset. Det var lidt snak frem og tilbage om, hvad vi gør i december, det bliver
afklaret på et senere møde. Så i første omgang, bliver de 2 næste mødedatoer:
26. oktober og 30. november.
Vi skal mødes og synge (det kunne også være dejligt med hjælp / afløsning til
baggrundsmusikken) – og hygge os!
Vi skal bruge sangbogen. Hvis den kun kommer frem til festerne, er det jo kun få gange
om året, den vil blive brugt. Vi skal lære vores sangbog at kende, så vil der også blive
sunget mere igennem til festerne. Vi talte også om muligheden af, at afprøve nogle sange,
der ikke er kommet i bogen. Hvis de er rigtig gode, kan de måske komme med i bogen.
Evt. kan vi samle op 1 gang eller 2 om året og supplere bogen op.
Inden bogen blev trykt, brugte vi en computer og fik teksten op på lærredet – det kan vi jo
gøre igen. Der ligger faktisk allerede et par sange, der burde prøves af!

Festudvalg
Jeg har i foråret spurgt formanden om, hvem der var i festudvalget. Det ville være dejligt at
kunne aftale med festudvalget, hvornår vi skal tage sangbøgerne frem. Det gik op for mig,
at der er ikke længere et festudvalg, det er bestyrelsen der tager sig af denne opgave –
med hjælp fra nogle af medlemmerne.
Det har jeg fortalt i sangbogsudvalget – det er ikke noget "man" har tænkt så meget over,
men man kan da godt nikke genkendende til, at det er sådan det virker. Vi havde en rigtig
god snak om det – Stig vil godt stille sig til rådighed og påtage sig opgaven som
tovholder eller formand for et festudvalg.
Sangbogsudvalget vil gerne bakke ham op – og vi håber at der er mange flere der vil
bakke op om, at vi igen får et festudvalg. Vi talte også om, at det ville være dejligt at
vende tilbage til, at det er medlemmerne selv, der står for maden til klubfesterne.
Stig har lovet at tage kontakt til bestyrelsen og tilbyde sig.

Vi må ikke glemme hyggen
Sidste gang, fik vi ikke kage – denne gang fik vi til gengæld 2 slags lækker kage til kaffen,
foruden øl og vand. Vi gik IKKE sultne i seng!
Vi har også aftalt, hvem der har noget med næste gang :) Vi fik sunget igennem – vi havde
en rigtig hygglig aften igen – igen.
Tak for et godt møde, vi ses næste gang :)
Med venlig hilsen Mette.

