Referat fra Bestyrelsesmøde i Iceglory, 28 august 2019

Nyt fra Allan Marie og kirken
Kirken har bedt om datoer for 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Start 07 JAN 2020
Vinterferie uge 8 (18 februar) 2020
Påskeferie ugen: 7 april 2020
Slut 16 juni 2020 (sommerfest d. 19 juni 2020)
Sæson-start 11 august 2020
Efterårsferie 42 (13 oktober)
Julekoncert 8 december 2020
Juleafslutning 15 december 2020

Kortur til Prag – fordelingen af stemmer er i ubalance. Vi har til slut september til at træffe en beslutning om
hvorvidt tilmeldingen er balanceret til at vi kan tage afsted.
Aftale med Allan: 3 julenumre fra vores normale repertoire + velkendte numre til jul – vi har koncerten med Illeborg
som vil tage vores tid. Eneste nye nummer er ”he’s everything” – der skal være en kor-optagelse parat til 20
september hvor solisterne har en øveaften sammen.

Aktiviteter siden sidst:
2 påskedag i Vejleåkirken: gik fint.
•

Fremover vil Anne koordinere sange med præsterne.

Harmonikafestivallen gik ok, men der var lidt negative røster om at vi overskred tiden. De vil gerne samarbejde
sammen med os om andre arrangementer.
Bypark- koncerten:
At have en bod er en investering i samarbejde med kommunen.
Syng-med var ikke en god oplevelse for alle, folk var for spredte.
Sæsonopstart:
Dejligt at der er så mange nye. De er kommet nye til hver øver i august.
Mail til nyankomne med informationer (Heidi har sendt ud).
En mentor-ordning kunne være en mulighed for at give de nye et sted at henvende sig. Anne skriver ud til koret med
en opfordring.

Opgavefordeling
Vi skal taste vores arrangementer ind i kommunens portal (kultunaut) for at gøre os fortjent til ekstra tilskud til
koret. ANV overtager ansvaret for at lægge arrangementer ind.
Nøglebærer: Søren vil gerne af med nøglen (Anne har den pt.). PIa tager stafetten op og starter
”sidemandsoplæring” på tirsdag med Anne.
Når vi er ude har vi brug for at der er én der tager teten i at få samlet folk efterfølgende f.eks en øl, eller et glas gløg.
Vi forsøger i fællesskab i bestyrelsen at stable noget på benene.

Formanden er glad for at alle tager del i arbejdet. Bestyrelsen er glad for at formanden er god til at kommunikere!
Koordinering solistgruppe, sanglærer – Anne tager Søren med på sidelinjen.
Lånemapper: Søren og Rita får clearet opsætning af sange på Iceglory.dk (meddelelser til koret) og print til
lånemapper.

Hjemmesiden
Bliver opdateret når der er nyt.
Vi mangler mere tidsvarende videoer – en promovideo er på ønskesedlen. Poul Hansnes har filmet for TV Ishøj og er
medlem af fotoklubben. Anne kontakter ham for at finde ud af om han kan lave noget for os – der er penge til det
(1000 kr?).
Ny fane på hjemmesiden: Syng med (Søren har sat det op).

Økonomi
Saldo 37.754 kr – 18 ud af 49 har betalt kontingent per dags dato (deadline 31 august).
Der er søgt om ekstraordinært tilskud (baseret på sangundervisningen i kælderen).

Arrangementer i fremtiden
Sangundervisning i kælderen har positiv feedback, fortsætter i 2020. Der arbejdes på at det udvides med 2 gange om
året hvor Line kommer op i koret og implementerer kælderundervisningen i koret.
Jacob Illeborg – Allan kommer med til koncerten, han skal have betaling. Marie skal ikke med. Billetterne er sat til
salg på kulturium.dk.
Ishøj centeret – julekoncert d. 8 december
Kærbo julekoncert d. 3 december
Egen julekoncert d. 10 december
Andre muligheder:
Søren vil høre mht. mulighederne for at optræde i City 2
Tivoli (2020) er et ønske – Søren undersøger.
Bakken (2020) har også et gospel-arrangement, alternativ til Tivoli
Vestegnen (2020) har også en kulturuge – det kan vi også undersøge.
Julemarked på Bredekærgård – Søren hiver fat i dem.

EVT.
Ringsted gospelfestival (udvidet workshop). Søren laver en seddel til koret.
Gospel workshop i Birkerød – ”Academy” (April?) også en mulighed.
Til julekoncerten skal folk have lov til at komme ind og sætte sig – vi kan varme op i kælderen.
Jule-bestyrelsesmøde : Onsdag d. 9 oktober hos Pia, Hegnsgården nr. 1, 2670 Greve (lige ved Hundige st), 18.30.

