
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 25.november 2019   

 

Sted: Domkantors kontor 
Tid: Mandag 25.11.19 kl. 17:00 
 
Tilstede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Petter Hangeland, Ove Møllen og 
Elisabeth Kielland.  
 
Fravær: Vidar Hartveit, Bjørg Irene Samuelsen, Bente Elisabeth Holmen, Anna Svala 
Johannesdottir 
 
Sak 35/19       Godkjenning av innkalling og referat.  
En liten endring i referatet ble gjort, ellers godkjent.  
 
Sak 36/19 Kort evaluering Kirkemusikkdagene.  
 

• Fint og variert program. Varierende publikumstilstrømning. Kilden hadde et stort 
arrangement samme helga, det var uheldig – men ikke lett å samkjøre.  

• Endelig oversikt over regnskapet kommer på et senere styremøte. Det ser 
foreløpig ut til at det økonomiske resultatet er tilfredsstillende.  

• Billettselgere kom til låst kirke på Rossinikonserten, og det var kun tilfeldig hjelp å 
få. Vipps fungerte ikke. En person må ha det overordnede ansvaret for billettsalg 
ved konserter.  

• Godt samarbeid med Aptum, og godt arbeid med utforming av program.  

• Flott med to helsides annonser i Fevennen.  

• Drøftinger som gjelder praktisk tilrettelegging gjøres i konsertkomiteen. Koret 
mangler en produsent/koordinator, og det kom klart til uttrykk i løpet av 
Kirkemusikkuka. Dette er også ønskelig fra Menighetsrådets side, men det er et 
økonomisk spørsmål.  

• Det blir arrangert Kirkemusikkuke også i 2020, men antakelig med noe mindre 
deltakelse fra korets side. Mozarts requiem er foreløpig korets eneste konsert, i 
tillegg kommer Allehelgensgudstjenesten. Det kan vurderes om vi skal ha noe 
ekstra. Søknad til Kulturrådet må drøftes og ansvarsfordeling avklares, frist 
15.des.  

 
Sak 37/19 Julekonserten, Juleoratoriet av Bach 
Symfoniorkesteret har kontroll og ansvar for dette. Øvingstidene er annonsert for koret.  
 
Sak 38/19 Gjentatt sak: sikkerheten på trabulantene.  
Kirketjener har en løsning på dette, men det er ikke iverksatt noen tiltak ennå. Det er 
ønskelig med en rygg bakerst + trapp ned. Marianne undersøker framdriften i denne 
saken.   
 
Sak 39/19 Julebord.  
Utsettes til januar. Sosialkomiteen kontaktes.  
 
Sak 40/19 Kortur våren 2021  



Berg Hansen er kontaktet. Styret foreslår tur til Riga. Mandal kantori har reist dit tidligere, 
og Petter Hangeland kontakter Tormod Lindland ang erfaringer som ble gjort. 
Reisekomiteen kontaktes.  
 
 
Sak 41/19 Eventuelt   
 

• Koret er invitert til deltakelse ved 1000 års jubileum i Kvinesdal kirke, 
festgudstjeneste 1. pinsedag. Styret takker for invitasjonen, men takker nei. 
Forpliktelser i Domkirka på høytidsdager prioriteres.   

 

• Sangkveld med andre kor i forbindelse med Gullvåg utstillingen utgår.  
 

• Messias "Sing along" advent 2020 blir muligens en Kildenproduksjon. Dialog er 
opprettet mellom Kilden og Domkantor.  

 

• Aldersgrense i koret er fremdeles veiledende. Individuelle vurderinger gjelder 
fortsatt.  

 

• Honnør til Ove Møllen som har bidratt fra menighetsrådet. Han har vært en god 
støttespiller for styret i forrige periode. Hans arvtaker vil være klar innen kort tid.   

 
 
Neste styremøte blir mandag 20.januar kl 1700. Innkalling kommer senere.  
 
  
   

 
 
Elisabeth Kielland 
Referent 
 
 


