
Referat fra virtuelt  bestyrelsesmøde d. 14 maj 2020 

 
DELTAGERE: Anne, Rita, Søren, Pia, Britt, Heidi, Anette 

 

● Nyt fra Allan og Marie. 

○ Begge deltager i Åndline kor på Zoom 

○ De får kun ½ løn fordi det er Zoom 

 

● Kirken overvejede at have koncert med Caroline Henderson i forbindelse med vores 

julekoncert d. 8 december. Kirken vil prøve at få en anden dato med Caroline 

Henderson. 

 

● Forsamlingsforbud højest sandsynligt til juni så vi gør ikke noget for at ændre formen 

på Åndline kor lige nu. 

 

● Diskussion af alternative måder at have kor på når forsamlings-antallet kommer på 

50 (elektricitet til udstyr nødvendigt): 

○ Forpladsen ved kirken 

○ Parkeringskælderen 

○ Kirken vil have plads til os med 2 ved hver bænk, hvis antallet der må 

opholde sig i kirken øges fra de nuværende 24. 

 

● Sommerfest i tilfælde af at forsamlingsforbudet ophæves. 

○ Anette K har tilbudt at lægge hus til tidligere. Anne kontakter for at høre om 

hun stadig har lyst. 

■ Vi kan medbringe egen mad og drikke 

○ Alternativet til Ishøj Landsby kunne være stranden med egen madkurv 

 

● Forslag om sommerkor diskuteres. Når vi ved om vi må mødes, undersøges med 

kirken om vi kan få tid i kirken 1-4 tirsdage i juli (alternativt lørdag/søndag) 

○ Allan og Marie er positive overfor sommerkor (forbehold for ferie) 

○ Anne vil skrive en mail ud til koret for at høre om der er interesse 

○ Vi har råd til at gøre det hvis der er Åndline kor resten af sæsonen. 

 

● Koncerter og gudstjenester udsat til at vi må samles alle sammen og har haft 

mulighed for at øve. 

 

● Planlægning af efteråret snakker vi om på næste møde. 

’ 

● Line har overvejet at lave undervisning online for dem der har meldt sig til, men det 

bliver for omfattende. 

○ Planlægning af workshop eller skubbe træningen til efteråret (hvor vi 

forhåbentligt er til kor igen). 

○ Alternative steder til træning: 

■ Foreningshuset - Søren undersøger 

■ Vandværket - Anne mener at det er givet at vi kan låne det. 



 

● Medlemstilskud er lige blevet udbetalt, højest sandsynligt forsinket pga. lukningen. 

 

● AOB: 

○ Husk at svare “alle” når Anne sender mail ud. 

○ Anne opfordrer alle til at huske at svare. 

 

● Næste møde: Torsdag d. 4 juni kl. 19 på Zoom. 

 


