Nyhedsbrev
Danske Folkekor - oktober 2013

Nyhedsbrevene har holdt en gedigen pause, men
nu synes hovedbestyrelsen, det er på tide at genopfriske idéen med nyhedsbreve som en direkte
kontakt til medlemmerne. Indholdet af nyhedsbrevene vil ofte være af en sådan art, at det ikke
egner sig til Musikmagasinet – eller at nyhederne
kommer på et tidspunkt, hvor det ikke mere er
aktuelt for optagelse i Musikmagasinet. Nogle
af de diskussioner og beslutninger vi træffer i
Hovedbestyrelsen, vil vi delagtiggøre jer i her i
nyhedsbrevene.

Hovedbestyrelsen

Alle referater af vores møder i Hovedbestyrelsen
bliver lagt på vores hjemmeside og går direkte
til alle kredsbestyrelser. Vil man gerne læse
referaterne på vores hjemmeside, kan de findes
på vort intranet, hvortil der kræves en kode. Ved
at skrive til opdateringer@folkekor.dk kan man
erhverve sig en kode.
På sidste repræsentantskabsmøde blev valgt nye
bestyrelsesmedlemmer. Vi har denne gang valgt
at sætte billeder ind af den samlede bestyrelse, så
I måske kan genkende ”girafferne”, når I ser os til
stævner el. lign.

Pris for en særlig indsats

Alle i vores organisation arbejder frivilligt og
ulønnet. Der gøres et meget stort og uegennyttigt arbejde for kormusikken og medlemmerne,
og der bliver lagt mange kræfter og megen tid i
arbejdet. Alle gør det af lyst og belønningen viser
sig, når et stævne el. lignende lykkes og vi ser
glæden og begejstringen lyse ud af ansigterne på
deltagerne.
På repræsentantskabsmødet besluttede vi at uddele en årlig pris for at anerkende de personer.
Prisen skal gå til en person, der har gjort noget
særligt for amatørkormusikken og Danske Folkekor i særdeleshed. Det behøver ikke nødvendigvis være en person, der er medlem af Danske
Folkekor. Det er meningen, det enkelte kormedlem kan indstille en person og Hovedbestyrelsen
og Musikudvalget træffer afgørelsen. Der er nedsat et udvalg, der beskriver de nærmere krav til
modtageren af prisen. Herom vil I høre nærmere.

Danske Folkekors logo

Vi har taget kontakt til en designer om at lave et
nyt logo, der også rent visuelt kan fortælle hvem
vi er i Danske Folkekor. I mange år har vort logo
alene været navnet i en bestemt skrifttype. Vi vil
gerne have at læseren får de rigtige associationer
om, hvad og hvem Danske Folkekor er og hvad vi
står for. Det vil I også høre nærmere om!

Korkalender

På sidste kontaktudvalgsmøde blev der talt
meget om en fælles korkalender for alle de arrangementer, der kommer i Danske Folkekor
på landsplan. Annette Fousing, kredsformand i
Vestjyske kreds, har påtaget sig opgaven at samle

alle oplysningerne og Linda Petersen, formand
for Grænsekorene laver det hele til en flot folder,
som deles ud til alle medlemmerne, så man har
et overblik og kan planlægge, hvilket stævne man
gerne vil besøge deltage i og husk, man er meget
velkommen til stævner i en anden kreds, end den
man tilhører. Det er også tanken at folderen skal
ligge på biblioteker og lignende, så den kan inspirere nye sangere til at blive medlem.

Hovedbestyrelsen

Carl Nielsen – 150 år

Landsformand
Birgit Overgaard

Næstformand
Mona Hansen

Kasserer
Marianne Nielsen

Sekretær
Sisse Skovbakke

Den 9. juni 2015 er det 150 års dagen for Carl
Nielsens fødselsdag. Vi planlægger at fejre det
- dels ved medvirken i indvielsen af det nye
koncerthus i Ålborg og ved en hyldestkoncert på
Fyn. Herom får I mere at vide senere.

formand@folkekor.dk

nestformand@folkekor.dk

Landsstævne 2017

I, der deltog i Landsstævnet i Næstved, ved selvfølgelig allerede, at Landsstævnet 2017 foregår i
Silkeborg i Kr. Himmelfartferien fra torsdag den
25. maj. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

Musikmagasinet

kasserer@folkekor.dk

Vi arbejder meget på at vores sider i Musikmagasinet skal være læseværdige og oplysende
for vores medlemmer. Vi har kun få sider til
rådighed og dem vil vi gerne udnytte så godt
som muligt. Derfor har bestyrelsen i samarbejde
med redaktøren udarbejdet retningslinjer for optagelse af stof til Musikmagasinet. De udsendes
til alle kredsene og kan findes på hjemmesiden
www.folkekor.dk.
Kredskontakt

Digital postkasse

1. november skal alle med et CVR-nummer,
både virksomheder og foreninger, have en digital
postkasse, så de kan modtage sikker post fra det
offentlige på computeren i stedet for i den fysiske
postkasse.
Første trin er at bestille en Nem-ID medarbejdersignatur. Det gøres via www.virk.dk eller
direkte på www.nets-danid.dk.
Den person, der bestiller, bliver automatisk
Nem-ID administrator og kan bestille efterfølgende signaturer til andre i bestyrelsen, hvis der
er behov for det.
I løbet af 3-4 dage kommer der et fysisk brev
med en kode og et andet fysisk brev med et
nøglekort.
På www.virk.dk under emnet ”Lovpligtig digital
postkasse” ligger en tjekliste, som man med
fordel kan gå igennem, inden man opretter selve
postkassen. Man kan også bare under samme
menupunkt ”Lovpligtig digital postkasse” trykke
på ”Opret digital postkasse nu”. Når man opretter postkassen er det vigtigt at sætte et flueben
ved, at man gerne vil have besked i sin private
mailboks, når der er post i foreningens digitale
postkasse.
På glædeligt gensyn
Birgit

Linda Harboe-Møller

sekretaer@folkekor.dk

Suppleant/webredaktør
Agnete Bjerg

kredskontakt@folkekor.dk opdateringer@folkekor.dk

Hjemmesiden

www.folkekor.dk
Webredaktør
Agnete Bjerg
opdateringer@folkekor.dk

Musikmagasinet

Redaktør
Lisbeth Sangill
redaktor@folkekor.dk
Deadline til næste nummer:
se hjemmesiden

Kommende arrangementer

Festivalkoret: 23. nov. kl. 9.30 - 15.00
The Armed Man.
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Læs mere: www.folkekor.dk
Korsangen på forkant: 14. dec. kl. 10 – 15
Musiklokalet, Nr. Nissum Seminarium,
Linde Allé 2, 7620 Lemvig
Læs mere www.folkekor.dk
Korsangen på forkant: 15. dec. Kl. 10 – 15
Musikcentralen, Tinghusgade 9b,
7200 Grinsted
Læs mere www.folkekor.dk

Kontaktudvalgsmøde
25. januar i Middelfart

Repræsentantskabsmøde
26. april i Middelfart

