
Bestyrelsesmøde Iceglory 08OKT2020 
Deltagere: Anne, Søren, Heidi, Anette, Pia

Siden sidst 
1. Nyt fra Allan/Marie/Kirken

Intet nyt. 

2. Planlægning med kirken /Anne

Anne har talt med kirken flere gange. Den faste kordegn er tilbage, så nu kører det på 
skinner. 
Filmoptagelser til julekalender /Anne: Præsterne har spurgt, om vi vil være med i kirkens 
virtuelle julekalender. De vil optage et nummer, som skal ligge bag en låge. Der vil være 
mulighed for at reklamere for julekoncerten. Anne har forespurgt, om vi samtidig kan få lavet 
en video af et nummer + nogle små interviews til brug for promovering af koret. 

3. Alarm /Anne:

Tonny blev lukket inde i kirken. Alarmen gik. OBS! Selvom alarmen bliver slået fra, skal 
man ringe til alarmselskabet og give kodeordet. Ellers kontakter de kirkeværgen, som får 
en unødig tur til kirken.

Bestyrelsens arbejde 
a)  Repertoireudvalg /Britt/Anne:
⅔ af udvalget deltog. Anne og Tina lavede julerepertoiret, som er sendt til Allan for 
godkendelse.
b)  Hjemmesiden /Søren
Søren opdaterer løbende og fjerner uaktuel information.
c)  Solistgruppen /Anette/Anne
Anette venter feedback fra Tina vedr. træf. Anne har bedt Tina om at overveje en dato i 
de første 2 uger i november.
Jan kommer ikke i koret i den nærmeste fremtid. Anne har snakket med ham, og han 
ved, at hans plads i solistgruppen vil gå videre.
Solisterne har ikke fået noget for deres ekstra solistkontingent i 2020, så i lighed med de 
korister der skulle have haft undervisning og fik pengene tilbage, overvejes det, at 
solisterne ikke betaler solistkontingent for 2021.
Vi venter med afgørelser for solistgruppen til januar, når vi ved om Line kommer igen.
d)  Vedtægter, justering ift. ny adfærd? /Anne
Ingen ændringer - Corona er ekstraordinært.

CORONA 
1. Team ”gule mærker” /Anne

Anne ønsker hjælp fra koret til opgaven. I næste fællesmail efterspørges 2 
hjælpere, som skal dukke op 18.30. Tommestok og gule mærker vil være til 
rådighed.
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2. Nøglebærer /Anne
Det er en stor lettelse med flere nøglebærere. Pia/Rita 
skal sige til, hvis de ønsker afløsning. Opgaven kan gå 
på skift.

Økonomien 
1. Status 2020 – betydning for sæsoner i 2021? /Heidi

Vi har mistet 9 medlemmer i 2. halvår. 2 er passive medlemmer (kan hermed deltage i 
fester og modtager e-mails). 

Menighedsrådet har bevilget koret honorar for julekoncerten. Det er vi taknemmelige for. 
Heidi har sørget for, at koret også får det årlige kulturelle tilskud fra kommunen. 
Det ser ud som om, vi får et fornuftigt resultat på trods af Corona.
Betaling af skat er udskudt. 

2. tilbagebetalinger /Heidi

Der mangler kun tilbagebetaling til 2 korister ift. aflyst ekstra sangundervisning. 
Heidi har rykket i søndags, hun mangler deres kontonumre. 

Afholdte arrangementer 
● Klimagudstjeneste

Det gik godt. Det var rart at være tænkt ind fra start med oplæg fra præsterne.
● Kildevæld

Det gik forrygende godt. Kæmpe tak til John for at få koncerten i hus.
●

Arrangementer i fremtiden og 2021
● Julekoncert 8.12.  2 koncerter, pladsfordeling, juleudvalg, næstehjælpere /Anne

Kirken har spurgt, om vi vil synge koncerten 2 gange i forlængelse af hinanden. Det er vi 
positive omkring, hvis kirken vil sørge for rengøringen ind imellem. Michael undersøger. 
Det vil give mulighed for flere publikummer (ca. 70 per gang). Solisterne synger med på 
begge “sæt”. Der bliver billetsalg aht. styring af antal pladser og påkrævet afstand.
Juleudvalg: Anne, Pia, Søren, Heidi og Anette. Sørger for forsyninger til koret, anden praktik 
på dagen samt kommunikation om koncerterne. Mødes når svar fra kirken.
Næstehjælperne var til klimagudstjeneste. Vi kunne invitere dem til julekoncerten?
Hvordan kan vi samle penge ind til menighedspleje, lotteri, billetsalg eller…?? 

● Kærbo m. lille hold?
Spørgsmålet er om de overhovedet er interesserede, udendørs i december er ikke sagen.

● Bredekærgård med 1 x sang er en mulighed. Anne kontakter dem.
● Julefest 15.12. festudvalg, lokale /Søren/Rita

Søren har booket lokale i foreningshuset kl. 17-23. Søren tager fat i festudvalget. Forslag 
om at få maden udefra, da vi først har lokalet kl. 17.00
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● Sæson 2021
1. halvår: 12. januar - 15. juni 
2. halvår: 17. august - 14. december
Ferier: 23. februar / 19. oktober
Julekoncert tirsdag 14. december
Julefest fredag 16. december

Vi laver “Årets Stjerneskud” igen i 2021/ AM sætter op
Desuden besluttet at bestyrelsen går ud og spiser sammen på korets regning som tak 
for indsatsen. Anette sætter en doodle op med datoer (12.+19. oktober). 

● Undervisning/generalforsamling, hvor henne?
Vi kan ikke være i kælderen 2021. Evt. Foreningshuset?
(Søren undersøger). Generalforsamlingen kunne holdes i kirkerummet.

Meddelelser, bordet rundt og eventuelt 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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