
Referat fra 

 
BESTYRELSESMØDE ONSDAG 30. AUGUST 2017 KL. 18.45 

Deltagere: Jørgen Henrik, Louise, Jøren, Tom, HC. Afbud fra Kim.  

 

DAGSORDEN 
1. Er vi tilfredse med vores kurs i Øland Show Band? Er der noget, vi skal gøre 
anderledes? 
2. Skal vi søge midler? Evt. til sanganlæg. Uniformer. Og/Eller? 
3. Program for matinéen søndag 19. november. Øland Show Band og Den Lille Sextet 
(som vi plejer). Eller skal vi trække en gruppe ind ude fra? 
4. Skal vi annoncere matinéen? Eller skal vi vove pelsen og se, hvad der sker, hvis vi 
kun rundkaster elektronisk, Facebook, plakater etc.? 
5. Eventuelt. 

 

Ad 1: Tilfredshed med, at vi nu har indøvet 20 numre. Men vi skal have flere detaljer 
og mere præcision ind i spillet. Jørgen Henrik bebudede i den forbindelse sjove 
øvelser, så vi også lærer hinanden bedre at kende. Vi skal arbejde med swing, så 
vores musik bliver livligere. Og hen ad vejen må vores optræden gerne blive lidt 
showagtig med sang og solister. For at lette spillet vil vi i en prøveperiode ved 
fremtidige numre kun spille med to stemmer i hver instrumentgruppe. Det blev 
nævnt som en god idé, at vi på visse aftener bruger en halv time på at øve sammen i 
grupper. 
Ad 2: Vi søger midler til PA-anlæg (sanganlæg med mange stik) og til sorte skjorter 
og halsklude i forskellige farver. Resten af uniformen – mørke bukser – leverer vi 
selv.  
Ad 3: Vi spiller alene – to gange tre kvarter med en halv times kaffepause. Flere 
mente, at koncerten ville blive for lang, hvis vi tager en anden gruppe med.   
Ad 4: Vi prøver uden annoncering. Satser i stedet på pressemeddelelser, plakater og 
Facebook m.v.   
Ad 5: Jørgen Henrik vil gerne, at vi bliver et GLAD orkester. Han vil gerne kunne 
mærke, at vi er glade, ”for så bliver musikken også bedre”. Og han understregede, at 
alle er velkomne til at komme med forslag til nye numre og alt muligt andet, da det 
er vigtigt med en DIALOG.  


