
Agenda til Bestyrelsesmøde d. 23 november, 2022 
 

Mødet holdes hos: Britt 

Deltagere: Anne, Søren, Britt, Rita, Heidi, Anette 

 

1. Siden sidst 

a. Nyt fra Allan/Marie/Kirke 

■ Mødet med Asta Gyldenkærne og Nete Agerskov vedr. Syng 

sammen arrangementer. Vi fortalte igen om korets udfordringer 

pga overlap med vores øvetid. Iflg. Asta og Nete kommer der 

ikke flere af disse arrangementer.  

b. Arrangementer, gudstjenester, andet 

■ 17. september: Jubilæums-workshop med Junior Robinson var 

en spændende og sjov oplevelse, nogle fede sange. 

■ 17. september: Jubilæumsfest i Ishøj Golfklub var en hyggelig 

oplevelse - alle var i højt humør, men også mærket af den lange 

dag (= vi gik i seng med hønsene). 

■ 1. oktober med Arise and Shine. En helt speciel oplevelse og 

meget anderledes gudstjeneste end det vi kender. 

■ 2. oktober, klimagudstjeneste. Var en god og spændende 

gudstjeneste, som altid når Michael og Sophie står for tingene.             

 

2. Bestyrelsens arbejde                                                                     

a. Repertoireudvalg 

■ Udvalget vil kigge på om vi kan inkludere nogle nye numre (i 

samarbejde med Allan). 

b. Hjemmesiden 

■ Ikke noget nyt - Søren opdaterer, når der er noget, der skal 

lægges op. 

c. Solistgruppen 

■ Britt er ny solist efter audition. 

■ Simon kan afholde workshop alle lørdage i marts. Anne laver en 

doodle (og lærer Britt at gøre det). 

■ Hele koret kunne godt brug en time eller 2 med genopfriskning 

af teknikker, vi kan prøve at høre Simon - lige pt. er der ikke 

andre i spil. 

d. Lånemapper med tekster  

■ Intet nyt. 



 

3. Økonomien ved kasserer 

a. Vi har fået vores årlige tilskud fra kommunen. Vi har 43.147 kr. på 

kontoen. 

 

4. Status 

a. Arrangementer i fremtiden 

■ 6.12. Julekoncert i kirken 

● Opsætning lyd: Søren koordinerer. 

Børne-ungekoret slutter 18.15 

Tonny tager sig af opsætningen med hjælp fra 

Kim/Annette, Rita's Kim og Per.  

● Pakning af goodie bags kl. 17.30. Heidi koordinerer 

pakke- og bage-frivillige. Et par fra pakkeholdet kunne 

evt. uddele goodiebags efter koncerten.  

● Velkomst og intro  

a. Anne byder velkommen 

b. Introduktion til de forskellige afdelinger 

c. Anette om det sociale i koret 

d. Søren om julen i koret 

e. Allan giver intro til syng med 

f. Britt fortæller om goodie bags og ny sæson 

 

■ 11.12. Optræden i Ishøj Bycenter 

● Tovholder: Søren. Udstyr – afhentning og returkørsel 

koordineres med nøgleholder (ikke nødvendigvis Rita).  

■ 13.12 Kærbo 

● Tovholder: Søren. Kun mikrofon og højtaler.  

■ 13.12 Juleafslutning 

● Anette køber ind, knas sødt, clementiner, kager, salt og 

vin. Tjek beholdning af øl, vand og sodavand i kælderen. 

 

b. Repertoireudvalg, intro. til Heidi  

■ En aften før kor. Anne hiver fat i Tina, for en dag der passer. 

 

5. Ny sæson 

a. Henvendelse gennem kirken (Michael). Det psykiatriske værested  

”Det Gule Hus” – koncert der på en tirsdag aften. 

b. Ishøj kulturelle forvaltning har henvendt sig mht. Ishøj Byhave 

koncerter. De vil gerne have lokalt indslag mellem 2 koncerter, ½ 

time. Forslag: 17. juni, 2023 (og evt holde sæsonafslutning i 



forbindelse med det). Der er ikke et honorar, men der er betaling til 

Marie og Allan. 

c. Thorsbo vil gerne have besøg af Iceglory (en tirsdag aften i øvetid). Vi 

laver en aftale, når vi synger på Kærbo. 

d. St Georgs Gilderne vil komme og høre os synge for at høre, om de vil 

have os til at lave en koncert. 

e. Tømning og oprydning af kælderrum (Heidi og Anette). Finder en dag 

først i det nye år. 

f. Hvordan får vi flere med i koret? 

 

6. Meddelelser, bordet rundt og eventuelt 

■ Anne har brug for en vikar i januar og februar. 

● Vi deler opgaverne imellem os 

● Anette bliver sat på formandsmailen. 

● Anette tjekker FB grupperne - Anne sætter Anette på som 

administrator. 

■ Søren holder en pause fra koret fra efter sommerferien.  

● Vi skal have fundet en afløser på hjemmesiden, Rita 

spørger Kim. Søren vil gerne oplære ham. Kim har I 

mellemtiden sagt JA. 😊 HURRA! 

● Repertoireudvalget overtager nodemapperne (Anette 

tager mapperne med hjem mellem jul og nytår og gør 

dem i orden - holde øje med “nye” numre). 

■ Suppleanterne trækkes ind i bestyrelsesmøder  

 

Ny sæson 

■ Sæson 1. halvår 10. Januar til 13. juni 

■ Sæson 2. halvår 22. August  - 12. Decemvber 

■ Generalforsamling inden udgangen af marts 2023. 

■ Aftale julekoncerten 2023 i god tid 

 

7. Næste møde 

a. Næste møde d. 8 februar 2023 kl. 18 hos Heidi, Granlunden 7. 

 

 


