
Deltagere: Anne, Søren, Frederik, Heidi, Rita, Britt (online), Anette, Eva (suppl.) Afbud fra Per

Siden Sidst

1. Nyt fra Allan/Marie/Kirken
● Kirken vedr. Ukrainere

Diskussion i bestyrelsen. Beslutning det vil vi gerne på følgende præmisser:
✔ Vi er et dansk kor (selvom vi primært synger på engelsk) og kan ikke

oversætte alt (kommunikation mundtligt og skriftligt foregår på dansk).

✔ Frivillige kormedlemmer skal fungere som ‘buddies’ ift. oversættelse og info.

✔ Vi tager gerne imod interesserede (max 5), vi har hjerterum og husrum og
inkluderer gerne

✔ Økonomisk vil vi gerne sponsorere det første år.
Anette snakker med Michael og finder kontakten i kommunen.

● Kommende syng-sammen arrangementer
23 august – blev annonceret ved sidste syng-sammen, er ud over hvad der tidligere
er annonceret.
11 0ktober
13 december
07 marts 2023
09 maj 2023

● Samarbejde med Ishøj kirker generelt
● Vi er meget glade for samarbejdet med Ishøj Kirker
● Vi sang ved en rigtig god påskegudstjeneste ved Michael, herunder nummeret ”Happy”, som ønsket

af kirken.
● Vejleå Kirkes Syng-sammen arrangementer er placeret ind over IceGlory’s almindelige øvetid, hvilket

udfordrer korets forberedelse og planlægning. Koret kan på disse datoer øve i kælderrummet, hvilket
desværre ikke er nogen god løsning. Kormedlemmerne synes godt om syng-sammen initiativet, men
ville ønske at det ikke greb ind i IceGlorys tid. Bestyrelsen formulerer en henvendelse til
Menighedsrådet.

● Sang i Ishøj Kirke/brug af kirkens pianist
Ishøj kirke vil gerne have at vi kommer derud og synger, men var ikke klar over at vi
skulle have betaling. Der er forslag om at bruge Ishøjs kirkes pianist. Bestyrelsen er
enige om at vi ikke laver arrangementer uden vores egen pianist.

● Rytme med Allan
Vi har tidligere snakket om at vi gerne vil have lidt koreografi i koret til glæde for
publikum (og os selv). Anne og Allan har snakket om at lave 5 min rytme hver
tirsdag. Anne følger op med Allan

2. Arrangementer, gudstjenester, andet
● Generalforsamling (God stemning – overstået i en ruf😉)
● Afholdte Syng sammen-arrangementer (behandlet ovenfor)

Bestyrelsens arbejde

1. Repertoireudvalg intet nyt.
2. Hjemmesiden intet nyt.
3. Solistgruppen intet nyt – 7 plads er åben og vi mangler én til at lave en professionel vurdering af

dem der skulle ønske
4. Lånemapper med tekster – Rita holder styr på dem

Økonomien ved kasserer



1. Status
● Honorar for påskekoncert er indløbet
● Alle har betalt kontingent
● Nye medlemmer: 200 kr for resten af sæsonen

Arrangementer i fremtiden

Pinsegudstjeneste 6/6-22 (Søren er tovholder, repertoire er klart og meldt ud)

2. Jubilæumskoncert 18/6-22
a. Repertoire afklaret med Allan – er meldt ud
b. Lyd på dagen udfordrende pga. bryllup: Søren snakker med Tonny.
c. Påklædning: Sort + overraskelse – Anette køber ind.
d. Reception – hvem tager sig af det praktiske

Britt har nogle piger der kunne hyres til at hjælpe til/sætte receptionen op mens
koncerten foregår (kl.14-17)
Kransekage og champagne/Asti – Eva hører sin søn ad mht. Champagne
anbefaling. Anette sørger for kransekage og Servietter – 25 års jubilæum.

3. Workshop  september 17/9-22
▪ Invitation til eksterne kor er sendt.
▪ Kontrakt/Repertoire – Søren kontakter Junior Robinson i denne uge for at aftale

nærmere.
▪ Praktik – Champagne i overskud fra jubilæumskoncert? Sodavand, vand,

guf/chokolade. Nærmere planlægning efter sommerferien
o Jubilæumsfest 17/9-22

▪ Samkørsel ud/hjem
▪ Invitationer til koret/tilmelding

Undervisning med sanglærer

1. Forespørgsel hos Simon Jansfort (har selv kor om tirsdagen men vil gerne byde ind med
weekender) og Gitte Degn er fyldt op. Britt tager kontakten med Simon og ser hvad det kan blive til.

Meddelelser, bordet rundt og eventuelt

2. Udmeldelse fra Lone A

Næste møde

Mandag d. 13 juni kl. 19 på Zoom

Første møde efter sommerferien:  14 september hos Frederik, Brolæggerpladsen 37, 2635 Ishøj.


