
Bestyrelsesmøde Iceglory 04JUN2020 
 
Deltagere via zoom: Anne, Søren, Britt, Pia, Rita, Heidi, Anette 
 

Første øveaften efter Covid19: 
● Det gik fint i tirsdags med afstand. Vigtigt at understrege at der SKAL være 2 m imellem når 
man synger. Hele bestyrelsen vil hjælpe med at håndhæve reglerne. 
● AM har talt med en korleder, der fortæller at nogle kirker har brugt Covid19 til at udelukke kor, der 
som os øver i kirken. Så vi skal være meget glade for Vejleå Kirkes positive indstilling og opbakning, 
både hos MR-formand og præster. 
 

Nøgleholds-udvidelse 
● Der skal fremover både gøres rent og hentes ting i kælderen, så der er brug for ekstra 
nøglebærer/hjælpende hænder. Rita oplæres i alarm mv. I slutning af øvetid aftaler bestyrelsen, hvem 
der er på næste gang. 
● AM undersøger, om koret kan få et ekstra sæt nøgler til kirken. 
 

Zoom broadcast fra øveaftner 
● Der (HB) indkøber et stativ til at holde en telefon. 
● ANV får adgang til zoom-abonnementet og sætter møder op til koret via link på korets FB gruppe. 
 

Tivoli 19. eller 20. september 
 
● Dato + scene er ikke på plads endnu, men regler med afstand skal jo stadig holdes. 
 

Sommerfest 
● Festudvalget synes vi skal afvente at holde sommerfest. Altså er datoen 19.6. ikke i spil. 
● Alternativt kan vi holde noget efter koncerten i Tivoli eller efter gudstjenesten søndag d. 27 
september. 
 

Fremtidsperspektiver ift. økonomi og koncerter 
● Vores økonomi bæres delvist af indtjening fra koncerter og definere derfor, hvor mange tirsdage vi 
kan synge i løbet af et år.  
● En “COVID19 pakke” blev diskuteret. Pladskrav kan nødvendiggøre, at det er en mindre gruppe af 
koret der kan synge til koncert. 
 

Lånemapper 
● De bliver ikke taget frem aht. smitterisiko. Tiden vil vise, om de kan tages frem igen. 
● Korister opfordres til at printe selv, eller bruge online link til koraftener. 
● HB vil løbende forsøge at korrigere tekster, så de kommer til at passe i den form, vi rent faktisk 
synger en given sang i. 


