
 

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

 

Nyt fra Allan/Marie/Kirken 

• Allan fortsat glad for, at vi tester i disse tider. 

• Marie Louise kan ikke spille til påskegudstjenesten - Anne vil høre Maria/Laurits ad. 

• Pinsegudstjenesten: Ønske fra præsten om ”Happy” af Pharrell Williams (Michael har 

sunget den tidligere i Joyfull Noise – måske vi kan få noderne derfra). 

• Intet nyt fra Bente Kolding-Sørensen (leder af børne-ungekoret). Vi ved ikke pt., om de 

planlagte syng-sammen arrangementer (1.2./26.4.) gennemføres. Hvis de gør, skal vi 

enten deltage eller finde alternativt rum. Vi har ikke fået svar på, hvordan syng-

sammen forholder sig til evt. testning før fællessang. 

 

Arrangementer, gudstjenester, andet 

• Vi skylder stadig Kærbo en koncert. 

• Feedback fra julekoncert: ”War is over” lyde ikke godt, man kan ikke høre teksten pga. 

baggrundsstemmerne.          

Bestyrelsens arbejde                                                                      

a)       Repertoireudvalg 

o Status, Britt/Anne/Søren/Anette 

▪ Det ser ud som om, vi har alle noder til nuværende repertoire. 

▪ Anette går igennem Allans mappe og sørger for at opdatere. 

o Kan det gøres nemmere? 

▪ Britt er glad for, at Anne stadig er inde over, det er en stor mundfuld. 

▪ Anette skal opdatere vores store excel-ark med nytilkomne noder. 

b)       Hjemmesiden 

▪ Ros til webmaster Søren 

c)        Solistgruppen 

o 7. medlem, audition 

o Anne spørger Marie Louise, om hun vil være ”dommer” i tilfælde af flere 

solistemner. Alternativt spørger Anne Simon. 

d)       Lånemapper 

o 4 lånemapper. Rita printer det nye repertoire til mapperne (køber printerpatron og 

leverer bon til kassereren). 

o Navneskilte: Dem fortsætter Rita med at printe (hun har farvet papir) 

e) Kælderrum / Gear 

o Der trænger til at blive ryddet op i korrummet. Søren tager têten, og får Tonny til at 

hjælpe med teknikken. 

o Vi trænger til en ny sækkevogn – Søren hører Tonny, om han vil indkøbe den 

rigtige. 



  

Økonomien ved kasserer 

Status 

o Ishøj bycenter har ikke betalt for koncerterne i december 2021 (endnu). Heidi rykker. 

o Budgettet ser godt ud, vi har betalt færre penge i lønninger, og selvom kontingentet er 

mindre pga. udmeldelser, så har vi stadig fået kulturelle tilskud fra Ishøj Kommune. Vi 

ender på knapt 20.000 kr. i overskud – 80.000 kr. på kontoen.  

o Heidi er stort set klar med regnskab til GF. 

Arrangementer i fremtiden   

o Lørdag 5.2. musical 

o Restriktioner – Afventer at Folketeateret melder ud. 

o Eventuelt fællesspisning – Cafe A, tidsplanen må kigges på, når vi hører fra 

Folketeateret. 

o Mandag 18.4. påskegudstjeneste, pianistvikar 

o Dækket ovenfor 

o Pinsegudstjeneste 

o Dækket ovenfor 

o Lørdag 18.6. jubilæumskoncert 

o Invitationer skal sendes ud 

▪ Kulturel forvaltning 

▪ Tidligere dirigenter, pianister, solist-trænere, medlemmer? 

▪ Ny borgmester 

▪ Foreningsfolk fra Ishøj 

▪ Bredekærgård 

▪ Menighedsråd 

▪ Musikskolen/harmonika 

▪ Vandværket 

▪ Hvem flere?? 

o Vi laver et jubilæumsudvalgsmøde – bestyrelsen i første omgang – næste møde 

kun generalforsamling og jubilæum 

o Lørdag 17.9. workshop og fest, invitere tidl. medlemmer, andre kor? 

o Vandrehjemmet er booket til anden side.  

o Ishøj Golfklub – Søren undersøger. 

o Workshop: Invitere de andre kor i Ishøj? 

o Fest: Kun for IG kormedlemmer, Allan og Marie. 

o Søren undersøger, hvornår Junior Robinson har brug for at kende antallet til 

workshop. Repertoire skal diskuteres. 

 

o Tirsdag 6.12. julegudstjeneste 

o Vind en koncert?  

Undervisning med sanglærer 

o Tilbud fra Laura Kjærsgaard 

o Hun kan ikke komme om tirsdagen 

o Jacob Asmussen fra Jacob’s Ladder 

o Han kan ikke komme om tirsdagen, men kendte én der muligvis kunne, Anne 

sender en reminder. 

o Gitte Degn Kandstrup er også en mulighed (Anne tjekker ud). 



 

 

Generalforsamling 2022 

o Dato 8.3. (lokale endnu ikke bekræftet) 

o Ibrugtagningstilladelsesdispensation søgt hos kirkeværge, Rosa. 

o Pia træder ud af bestyrelsen. Genopstiller øvrige? 

o Alle øvrige er interesserede i at genopstille. 

o Praktik 

o Sekretæren laver indkaldelse, vi afventer lokale godkendelse. 

  

Meddelelser, bordet rundt og eventuelt. 

 

Næste møde: 16. februar kl. 18.00 hos Rita (Odins Vænge 12, Ishøj Landsby).  

 

 


