Bestyrelsesmøde Iceglory 08JAN2020
Deltagere: Anne, Søren, Rita, Heidi, Jytte, Anette
Julekoncert/Julefest:
●
●
●
●
●

Forslag at vi hyrer et ungt menneske til at stå for at lave kaffe/the mens vi synger
Medbringe egen elkedel(er) så det går hurtigere med at lave the.
Forslag at vi betaler et fast beløb f.eks 150 kr til julefesten (så alle ved det på forhånd).
Gaver til Allan og Marie (i stedet for vin og chokolade) blev godt modtaget.
Årets stjerneskud blev også godt modtaget.

Repertoireudvalg:
●

Repertoiret fra januar 2020 skal dække både 2. påskedag, Kærbo-koncerten og koncerten i
Kildevældskirken.

Solistgruppen:
●

Solistgruppen skal snart have et træf hvor der skal diskuteres sange og undervisning.

Informationer der skal ud til koret:
●
●
●
●

Teksterne ligger på hjemmesiden, + stien derind.
Kontingent deadline 1 februar
”Knyt og lyt” – man skal lytte efter hvad Allan synger når han introducerer en ny sang. Man synger
ikke med før man har hørt ham synge første gang!
Man må ikke snakke når andre stemmegrupper øver

Budget
●
●
●
●

●

Heidi fremlægger budget for 2020 og de enkelte poster diskuteres.
Vi skal blive bedre til at lave noget socialt, som middagen til Illeborgkoncerten, når vi er ude og
synge.
Der er ingen gavepolitik. Emnet diskuteres.
Gavepolitik:
o Runde fødselsdage, julegaver til Allan og Marie (”personale”)
o En lille ting når vi er ude og synge til ”begivenheder” hos kormedlemmer.
o Begivenheder/runde fødselsdage til bestyrelsesmedlemmer.
Løn til Allan og Marie følger aftenskoletakst. Arrangementer er lidt mere end gængs takst.

Koncerter.
●
●
●

Kildevældskirken: De vil gerne have noget video med os, vi tager en video når vi er kommet godt i
gang med øveaftenerne.
2 påskedag: Præsten, Michael Rønne, vil gerne have links til de forskellige sange som er foreslået til
påskekoncerten. Søren finder links.
Tivoli Gospel: Mulighederne for at deltage i år undersøges (der er endnu ikke noget på nettet).
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●

Byhavefestival: Hvis udvalget vil betale udgiften til Allan og Marie, så deltager vi.

Aftaler med Line
●
●
●

Der er lavet aftale med Line om frivillig træning i kælderen. Pris 500 kr for 10 gange. Der vil blive
rytmetræning og praktiske øvelser (forberedt af Line)
Line kommer i koret 2 gange til gavn for alle (intet gebyr for korister). Kobling mellem Allans
opvarmning og Lines teori.
Doodle til kældertræning for solister bliver sendt ud af Søren (+ solisttræf)

Generalforsamling
●

Skal afholdes inden udgangen af marts. Der er forskellige arrangementer i kirken, d. 3 marts ser ud
til at være et bud:
o Anne tjekker med kirken
o Anette laver indbydelsen
o Praktik (Anette og Jytte):
▪ Næstformand og kassér er på valg
▪ Der skal arrangeres chips og drikkevarer (rødvin, hvidvin, rosé)

●

Anne vil inkludere andre i formandens beretning i år. Dem der skal deltage vil blive ”prikket” med
mindre der er nogen der har noget på hjertet.

EVT.
●
●

TV Ishøj. Kunne ikke deltage til Illeborgkoncerten. Der blev lavet nogle videoer på Bredekærgård af
nogle korister. De vil gerne lave et interview med Formanden, men det skal ske inden kl 15….
Vi skal huske at Marie også skal have ros for hendes fantastiske klaverspil – både til øve-aftener og
koncerter.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 3 marts kl 17 (inden generalforsamling). Vi finder ud af at få noget
at spise (evt. Dr. Oetker pizza :o))
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