Nykøbing Sjælland Stadsorkester
Bestyrelsens nedsatte udvalg i 2019 og deres opgaver
Bestyrelsen har i 2019 nedsat nedenstående udvalg, hvortil der er valgt medlemmer på årets generalforsamling. Det tilstræbes, at så mange orkestermedlemmer som muligt deltager i udvalgsarbejdet.
Bestyrelsen udpeger en repræsentant til de enkelte udvalg. Bestyrelsesmedlemmet er ansvarlig for, at
udvalget holder de fornødne møder og lever op til udvalgets opgaver.

Repertoireudvalget: (3 personer og et bestyrelsesmedlem)
De valgte er: Dennis, Poul Erik, Arne. (Michael repræsenterer bestyrelsen).
I samråd med orkestrets dirigent er det udvalgets opgave at forny og fastlægge orkestrets repertoire.
Udvalget vælger hvilke numre, der skal placeres i nodemappen, marchhæftet og det lille koncerthæfte.
Udvalget laver indholdsfortegnelse til nodemappen og de to hæfter.
Marchheftet og koncerthæftet skal blandt andet indeholde lette numre, der kan anvendes hvis besætningen er lille, eller fordi lysforhold eller vejret er dårligt.
I god tid inden en koncert udarbejder udvalget et forslag til et koncertprogram. Det forelægges
dirigenten, som naturligvis kan supplere med egne forslag. Dirigenten vælger herefter suverænt det
repertoire, der skal spilles ud fra sit kendskab til orkestrets formåen og det publikum, der skal spilles for.
Ved valg af medlemmer til udvalget skal det tilstræbes, at så mange instrumentgrupper som muligt er
repræsenteret i udvalget.
Udvalget arbejder tæt sammen med nodearkivaren og har sammen med ham adgang til nodearkivet.

Nodearkivar: (1 aktivt medlem fra orkestret)
Valgt er: Orla
Nodearkivarens vigtigste opgave er at holde orden i orkestrets nodearkiv. Desuden kopierer og udleverer
vedkommende noder når orkestret får nyt repertoire. Det er også arkivarens opgave at udlevere noder til
nye medlemmer og til orkestermedlemmer, som mangler en noder.
Nodearkivaren er ansvarlig for, at oversigten over orkestrets noder hele tiden er ajour, så nye noder hurtigt
er tilføjet i oversigten. Oversigten lægges på hjemmesiden.
Arkivaren har et tæt samarbejde med repertoireudvalget.

Markedsføringsudvalget: (2 personer og et bestyrelsesmedlem)
De valgte er: Michael og Charlotte. Rud repræsenterer bestyrelsen.
Det er udvalgets opgave at stå for markedsføring af orkestret i det daglige og i forbindelse med orkestrets
arrangementer. Udvalget er også ansvarlig for trykning af orkestrets folder og ajourføring af denne.
Udvalget har et tæt samarbejde med hjemmesideudvalget.

Hjemmesideudvalget: (2 personer og et bestyrelsesmedlem)
De valgte er: Michael og Charlotte. Rud repræsenterer bestyrelsen.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at hjemmesiden altid er up to date. Udvalget arbejder sammen med
Markedsførings‐ og PR‐udvalget med hensyn til det markedsføringsmæssige på siden.
Udvalget har et tæt samarbejde med Markedsføringsudvalget.

Bestyrelsen den 16. januar 2019

