BESTYRELSESMØDE ICEGLORY, 12 JANUAR 2022
Til stede: Anne, Rita, Heidi, Britt, Søren, Anette
GENERALFORSAMLING TIRSDAG 8. MARTS
●
●

●

Indkaldelse senest 21.02
regnskab/budget
o Overskud på 20.000 kr især pga. besparelser på lønbudgettet
o Ingen udgifter på solist-træner
o Konto: 90.000 kr
▪ Budget for 2022. Her regnes der med:
● Færre kormedlemmer
● 2 koncerter (eksterne) + Oh Happy Day
● 3 koncerter med kirken
● 25 eksterne a 50 kr til jubilæums-workshop
● Udgifterne er skruet op (jubilæum, lønninger, udstyr etc.): 2022 er
budgetteret med et minus på 50-60.000 kr.
● Solist-kontingent skal ikke betales i 2022 da solisterne betalte for en sæson
hvor der ingen solist-træner var.
På valg: næstformand, sekretær, menige medlemmer og suppleanter (Søren, Heidi, Rita, Britt,
Anette, Pia, Sabina, Per ). Pia og, Sabina ønsker ikke genvalg

HVORDAN FÅR VI FLERE MED I KORET (FOLK TILBAGE) ?
●
●

”Vind en koncert” – opslag i lokal-avisen
FB opslag?

MODTAGELSE AF NYE MEDLEMMER
●
●

Formanden (eller et bestyrelsesmedlem) byder nye medlemmer velkommen og hjælper dem med at
finde stemmegruppen
Bestyrelsen påtager sig opgaven at ”onboarde” nye medlemmer i stemmegrupperne.

INFO OM JUBILÆUMSFEJRING 17 SEPTEMBER
●
●

Ishøj Golfklub: Forslag til menu: Velkomst drink, forret, buffet, dessert, ad libitum vin/vand/øl,
kaffe/the: 749 kr/pr person (ca 30 personer)
Tid: 19-01

JUBILÆUM
●
●

●

Koncert Lørdag 18 juni kl. 15
invitationer ud snarest til VIP’s (fhv. korledere, fhv.koredlemmer) – slå koncerten op udadtil – FB
begivenhed (på vores FB side og delt af kormedlemmer, håber vi kan ramme fhv. medlemmer) – lige
efter påske. Internt i Ishøj forskellige blade/tryksager (”Ishøj Nyt” (4 gange årligt) –
kommunikation@ishoj.dk, ”Det sker i Ishøj” – for sent, halvårlig – hjemmesiden kultur@ishoj.dk) –
Anette kontakter begge, Anne sender materiale.
praktik/logistik på dagen fra kl. 14 (der er kommet et bryllup i vejen.... Der kan stadig være foto-shoot
på dagen. Vi skal overveje hvordan vi gelejder folk ind i kirken.
o Allan - mikrofon
o Trækning af udloddet koncert (½ times varighed) midtvejs

WORKSHOP 17 SEPTEMBER
●
●
●
●
●
●
●

13.30 – 18.00
Forslag: Vi inviterer Paradishøj, Torslundekoret og Vejleå Børne-unge kor, Arise and Shine
Nedsat betaling for inviterede Ishøjkor – 50 kr?
Allan og Marie inviteres
Invitation til workshop – Søren laver et udkast.
Teksthæfte
Pause-forplejning: Vand, sodavand og noget sødt (nogen der vil bage?).

RUNDT OM BORDET
●
●

Forslag om at vi laver noget med Arise and Shine
5 min ”rytmebox” som fast indslag til kor

