
 

Referat fra styremøte
Dato: Mandag 7.oktober 2019  

Sted: Domkantors kontor
Tid: Mandag 07.10.19 kl. 17:00

Tilstede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente 
Elisabeth Holmen og Elisabeth Kielland.

Fravær: Ove Møllen og Bjørg Irene Samuelsen

Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og referat
Referat og innkalling godkjent. 

Sak 30/19 Øvelseshelga 
Ei vellykket helg, både musikalsk og sosialt. Fint å delta i Kvinesdal kirke. All honnør til 
reisekomiteen og hotellet for god innsats og service. 

Sak 31/19 Utenlandstur
Medlemmene må uttale seg om det er aktuelt å reise Kr Himmelfart/17.mai helga 2021. 
Onsdag-søndag er et alternativ, retur 16.mai.

Sak 32/19 Konserter framover
Det kommer et oppslag i Fevennen i forkant av Kirkemusikkdagene. Foreløpig lite 
billettsalg, derfor viktig å drive god markedsføring framover. Plakater til Arve Tellefsen 
konserten distribueres, ny annonse i avisen deretter. Flyveblader deles ut til 
medlemmene på øvelsen. Billetter legges ut på Ticketmaster, kan opprettes via 
Domkirka. Bente E tar ansvar for dette.  Billettprisene er bestemt av komiteen for 
Kirkemusikkdagene, vi ønsker å øke prisen for Rossini til kr 300/150. Lars Emil bes om å 
endre dette på hjemmesiden 

Bente E skriver teksten til programmene. CV/bilder fra solistene er mottatt. 

Sak 33/19 Datoer for våren

 Faurès requiem: 15.mars.
 Vesper på følgende tirsdager: 11/2, 25/2, 24/3 og 31/3. Vi starter øvelsene kl 18, 

deretter Vesper kl 20. 
 Kunstutstilling i Domkirka, Håkon Gullvåg. Varer fra 6/2 til over påske. Koret 

deltar på gudstjeneste 9/2 i forbindelse med åpning av utstillingen. 
 Sangkveld med kor fra andre menigheter i utstillingsperioden.
 Deltakelse 17.mai. 

Info om vårens program gis til medlemmene på neste øvelse

Ellers planlegges det en "Sing along" konsert, Messias, desember 2020. 



Sak 34/19 Eventuelt

Det har kommet innspill fra noen kormedlemmer ang øvelseskultur, forstyrrelser under 
øvelsen av ulik art (f eks bruk av mobiltelefon). Styret drøftet dette, og det tas opp i koret 
hvis behov. 

Neste styremøte blir mandag 25/11 kl 1700. Innkalling kommer senere. 

 

Elisabeth Kielland
Referent


