Bestyrelsesmøde d. 16 juni 2021.
Deltagere: Heidi, Anne, Søren, Pia, Rita, Britt, Anette
Siden sidst
- Evaluering 1. Halvår
Marts/April: Online-kor
Maj: udendørs ved Torslunde Kirke x 1 samt indendørs i maj ifb. pinse
Sparet 6.000 kr. i udgifter til pianist og dirigent
32 betalende korister (flere holder pause i første halvår)
- Nyt fra Allan/Marie/Kirken
Marie-Louise starter højest sandsynligt op fra august.
Allan har indtil videre tid om tirsdagen. Fodbold med sønnen fylder meget.
Intet nyt fra kirken.
- Pianist 2. halvår?
Hvis der fortsat bliver brug for en vikarpianist, så kan vi bruge både Marie og Laurits.
- Arrangementer, gudstjenester, andet
Pinsegudstjenesten gik godt. Vi lykkedes med at øve et repertoire op online + 1 enkelt fysisk
øver.
Næste uge synger vi udendørs på Kærbo 22.6.
Bestyrelsens arbejde
● Repertoireudvalg
○ Ikke den store aktivitet pt.
○ Britt vil overveje at overtage Annes plads som formand i udvalget.
○ Søren prøver at få fat i noderne til “The Christmas Song” ift. fornyelse af
julerepertoiret.
● Hjemmesiden
○ Søren har opdateret med Corona-regler.
● Solistgruppen
○ Det er ikke lykkedes at få en aftale i stand med Tina. Anette prøver igen.
○ Medlemmer og evt. audition tages op til 1. bestyrelsesmøde i 2. halvår
Økonomien ved kasserer
● Status + antal betalende medlemmer
○ 32 betalende medlemmer
○ Da kontingent blev sat ned i foråret, og vi kun forventer ca. 35 betalende
medlemmer, mangler der ca. 5.000 kr. i budgettet.
○ Ishøj giver samme tilskud som sidste år, hvilket er et økonomisk plus.
○ Sparet penge i honorar 1. halvår (6.000 kr.).
○ Samlet set overskud på ca. 2.000 kr. på året.
● Konsekvens for 2. halvår - ingen
● Størrelse på kontingent 2. halvår?
○ Normalt kontingent

Arrangementer i fremtiden
● Forespørgsel fra kirken vedr. julekoncert uge 48
○ I december har kirken stor koncentration af arrangementer.
○ Forslag: Julekoncerter 1 søndag i advent, aften. Alternativt 30. november.
● Ditto påske/pinse 2022
○ Det vil vi gerne :o)
● Torsbo Plejecenter
○ Kærbo og Torsbo er lagt sammen
○ Sang på Torsbo på den anden side af sommerferien, med honorar, er en
mulighed.
● Fællesspisning / fest
○ Der er afsat penge i budgettet til fest, som ikke er brugt.
○ Mail til koret - 3 frivillige til at arrangere fællesspisning eller fest til september
(henv. Heidi for økonomi)
○ Tirsdag 29. juni - afslutningshygge i koret (Anette køber ind)
Undervisning med sanglærer
● Hvad gør vi fremadrettet?
○ Line sanglærer er i gang med psykoterapeutuddannelsen. Der er ikke stor
chance for, at hun kommer tilbage. Anne vil høre hende igen til august, og så
skal der træffes en beslutning.
○ Heidi forespørger hos bekendte, der muligvis kunne hjælpe os med at finde
en anden sanglærer.
○ Samme set-up som tidligere er foretrukket (kælderen).
○

Vi skal fortsat have sanglærer med i koret et antal gange om året.

2022
25-års jubilæum, arbejdsgruppe
Ditto økonomi
●
●

●

●

Søren og Pia fra bestyrelsen, + evt. suppleanter? eller 2 fra koret
Jubilæumskoncert (få det bredt ud, flere koncerter?)
○ Tilbyde kommunen en koncert (Anne kontakter)
○ Udlodde en koncert i sydkysten (Anne kontakter dem)
Snak om eftermiddag med instruktør udefra + fest + overnatning - Vandrehjemmet
Ishøj? Jr. Robinson/Jerrod Smith (instruktør til Ringsted gospel-festival). Søren
forespørger.
Dato 17 september 2022
○ Anne forespørger med kirken/menighedsrådet
○ Søren tjekker Vandrehjemmet (pris).

Meddelelser, bordet rundt og eventuelt
● Sæson 2. halvår 2021: 17. august-14. december
● Sæson 1. halvår 2022: starter 11. Januar Næste møde: 30. september 2021 hos Anne, Løvkærparken 33, 4030 Tune

