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Bestyrelsesmøde IceGlory 29JUL2020 

Deltagere: Anne, Søren, Pia, Rita, Heidi, Anette 

Arrangementer: 
● Kildevældskirken har ringet igen - de vil gerne have at vi kommer d. 29. september. 

● I Tivoli bliver antallet af korister på scenen hhv. 13 eller 22 afhængig af, hvilken scene 

man bliver tildelt. Vi kan ikke forvente, at kormedlemmer der ikke skal synge, vil betale 

som hidtil, og koret kommer derfor til at “sætte penge til” (løn x 2).   

● Vi får betaling for de 2 koncerter i efteråret (Ishøj kirke og Kildevæld, men har fortsat 

stort tab i honorar ift. budget. 

Corona: 
● Der er stadig restriktioner ift. afstand ved sang og dermed på antallet af personer, der 

er plads til. Hvis man sætter kor helt ned til døbefonten i Vejleå, kan vi være ca. 20 + ca. 

70 i kirken (publikum må så ikke synge). 

Koncerter generelt: 

• Vi må prøve at få udendørs koncerter i sommerhalvåret, da shopping centre ikke kan 

forventes at hyre ind som hidtil. 

• Anne hører Bredekærgård, om de kunne være interesseret i et sommerarrangement. 

Julekoncert: 
o Leje af Kulturium: 10.000 kr. - gæsterne skal betale. Vi skal kunne sælge 150-

200 billetter af 50-75 kr. Vi tør ikke binde an med en udgift i den størrelse.  

o Dele koret til at synge ½ koncert hver og skifte undervejs 

▪ “Tilmelding” til koncerten bliver nødvendigt 

▪ Lade koret “bestille billetter” først 

▪ Anne taler med Michael Rønne om muligheder i kirkerummet 

● Kærbo: Vi “skylder” dem en koncert, men det kan kun være udendørs, og det er svært 

at finde tid til det, inden efterår/vinter sætter ind. 

Opdeling af kor til koncerter 
● Samme fremgangsmåde som ved julekoncerten - opdeling af koncerten i 2 hold, så alle 

der kan komme, kommer til at synge. Der skal være stærke sangere på begge hold. 

Juleafslutning 
● Vi kan ikke være i kirken pga. ombygningen. 

● Foreningshuset kunne være en mulighed.  
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Beslutninger 
● Tivoli-koncerten droppes af økonomiske årsager. 

● Vi lejer ikke Kulturium til julekoncert. Risikoen er for stor - Anne afbestiller. 

● Vi deler koncerterne op i 2, så alle kan få lov til at synge. Fordelingen bliver lavet af 

bestyrelsen evt. med input fra Allan (stærke sangere i begge grupper) 

● Kærbo sparkes til hjørne for nu - koret prioriteres 

● Anette sætter gang i et solisttræf asap, så efteråret/jule-repertoiret kan fordeles. 

● Søren og Anette aftaler udmelding om ønsker til repertoiret (især solist ønsker) 

● Søren finder ud af om vi kan holde juleafslutning i Foreningshuset. 

 

 
 


