
 

Til stede: Anne, Rita, Heidi, Britt, Søren, Pia, Anette 

 

Siden sidst 

 

Marie har sagt ja til 2 koncerter, ud over julekoncerten, i december. 

Kirken inviterer til tilbagevendende ”syng-sammen” timer med børne-unge kor og Paradishøj koret. Mere under 

arrangementer. 

Der er kommet 5 nye medlemmer. Der er stor positivisme blandt de nye medlemmer.    

Bestyrelsens arbejde                                                                      

Repertoireudvalg 

Anne har brug for at arbejdsbyrden lettes og lægger op til, at hun trækker sig fra repertoireudvalget. Da 

formanden skal være fra bestyrelsen, vedtages det, at Britt bliver formand.  

Pia stiller ikke op til genvalg i bestyrelsen, men vil gerne overveje at være med i repertoireudvalget som menigt 

medlem.  

Anne laver hand-over til Britt, og koret spørges om deltagere til repertoireudvalget. Herefter skal invitation til at 

påvirke jubilæumsrepertoiret 2022 ud til koret snarest. 

”The Christmas Song” har været ønsket til jul gennem to år og er nu sat på repertoiret. Søren vil gøre forsøget 

med solistdelen, og der bliver dermed ingen gæsteoptræden fra Britt. Ingen andre solister har ønsket at synge 

den, men to har ytret sig imod brug af gæstesolister. 

Hjemmesiden 

Ros til Søren for at opdatere og være ”årstidsorienteret” 

Solistgruppen 

Anette forsøger at arrangere solisttræf med gruppen i starten af det nye år.  

Der vil blive afholdt audition til den ledige 7. plads i starten af det nye år. 

Økonomien ved kasserer 

Status 

Alle har betalt kontingent! 35 betalende kormedlemmer og 3 ”venner”.  Kasseren har kigget på budgettet, som 

ser positivt ud med et overskud på 5.000 kr.  

Det særlige tilskud som vi plejer at få fra kommunen er ansøgt, men ingen respons. Anne vil tage det med i en 

mail, som alligevel skal til kommunen. 

Ny revisor 

Vi skal have ny revisor, da Ole er stoppet. Heidi spørger Caroline. 

Jubilæumsbudget 

Vedtaget at vi skal lave et jubilæumsbudget. Mere under 25-års jubilæum. 

Arrangementer i fremtiden   

Julekoncert 30.11. Vi skal have lavet et set-up med kaffe-kage samt bruge koncerten til en hemmelig fejring. 

Detaljer aftales ved næste BM. 

Ishøj Bycenter søndag 5. december kl. 12 og 13. 

Kim Holms loge i Roskilde er måske interesseret i en koncert. 



Kærbo Plejecenter tilbydes koncert 7. december. Anne tager fat i Bue, som er aktivitetsleder. 

Kirkens syng-sammen initiativ starter 14.12. indenfor IceGlory’s sædvanlige øvetid.  

Det betyder, at vi enten kan deltage, reducerer øvetid med 1 time eller forsøge at finde andre lokaler. Heidi og 

Anne har været til møde med MR-formand og korleder Bente Kolding-Jørgensen om initiativet. De vil meget 

gerne have IceGlory’s deltagelse. Vores bekymringer omkring at bruge kortiden, betalt af medlemmernes 

kontingent, til noget andet end gospelkor såvel som at pålægge korleder/pianist andre opgaver, end de aftalte, 

blev fremført. 

Der var ingen mulighed for at ændre på hverken dag eller tidspunkt. Ideen er flere aftener hen over året.  Anne 

fremlagde, at Iceglory er en forening, der finansierer sig selv, mens de 2 andre kor er finansieret af kirken. Der 

blev enighed om at starte arrangementet i december i stedet for september/oktober, hvor vi er pressede for tid. 

14. december bliver fra 19-20, og der skal synges julesange.  

Kirken er vores vært, vi er enige om at bakke op om 14. december og se, om det kan bringe os noget 

sangmæssigt. 

Sidste tirsdag i sæsonen, 14. december, har traditionelt været aftenen hvor vi hyggede med en juleafslutning. Vi 

må afvente, hvad der kan lade sig gøre, da vi pt. ikke ved om der planlægges noget efter ”Syng sammen 

arrangementet.  

3 kormedlemmer har meldt sig som arrangører af fest/hygge: Pia Pet., Marlene og Lizette. 

Der holdes Gospelworkshop i Karlslunde Strandkirke 13. november. Det besluttes at yde et tilskud på 100 kr. til 

IceGlory medlemmer, der ønsker at deltage. 

Undervisning med sanglærer 

Hilsen fra Line, som ikke tager tjansen op som sanglærer igen. 

Der er endnu ikke fundet nogen, der passer ind i vores rammer, så Anne søger videre. 

2022 

Allan 20-års jubilæum + 50 år – skal selvfølgelig fejres. 

Medvirken i musicalen ”Oh Happy Day” 5.2. i Kulturium. Vi sætter sangen på jubilæumsrepertoiret. Der vil også 

blive mulighed for at komme ind og deltage på folketeateret (info. følger). 

5.2. er en god mulighed for at gå ud og spise sammen ligesom ved Jacob Illeborg koncerten. 

Generalforsamling 8. marts 2022 kl. 19.00 i kirken. 

Kirken vil gerne have vores deltagelse 2. påskedag 18. april, 2022/2. pinsedag d. 6. juni, 2022 til 2 x gudstjeneste. 

25-års jubilæum 

Arbejdsgruppe: Søren og Pia Phi. + 2 fra koret. 

Menighedsrådet har været så venlige at give os lov til brug af kirken ved jubilæumsfejring – koncert, reception og 

workshop. 

Jubilæumskoncert 18. juni 2022 

koncert 15.00-16.00 

reception 16.00-17.30 

• Hvem skal inviteres (kommune, menighedsråd, tidligere pianister, korledere, founder, tidligere 

instruktører) 

• Budget: Reception 1.000-2.000 kr. / koncert 4.000 kr. = 5-6.000 



Jubilæums Workshop 17. september 2022  

ankomst 13.30 

start workshop 14.00 

pause 15.30 

workshop fortsat 16.00-17.30 

fest 18.30-? 

• Evt. invitation til andre kor i Ishøj 

• Egenbetaling afgøres, når vi kender instruktørudgift 

• Budget: 12-15.000 kr. instruktør / fest 500 kr. pr. person = 25-30.000 

 

Jubilæumsrepertoire 

Allan vil gå tilbage i sine gemmer og se, hvad der var i hans første sæson. 

Mulighed for at ønske fra medlemmerne med deadline. Repertoireudvalget skal derefter holde møde, og Allan 

skal godkende, så det skal være lige om snart!  

Søren sender listen med numre, vi allerede har noder på, til Britt. Den sendes med ud til koret. 

”Vind en koncert” i 2022 som eksponeringstiltag – Anne taler med redaktøren på Sydkysten. 

Koncerten, vi har foræret kommunen, er blevet givet videre til Kærbo, som vi jo alligevel vil synge for. Anne taler 

med kommunen om evt. anden brug af gaven med baggrund i vores ”bagtanke” med koncerten: reklame for 

koret og evt. hvervning af nye medlemmer. 

 

Næste møde 11. november 2021 hos Heidi. 

 


