
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 2.mars 2020   

 

Sted: Domkantors kontor 
Tid: Mandag 02.03.20 kl. 16.30 
 
Tilstede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Petter Hangeland, Bente Elisabeth 
Holmen, Vidar Hartveit, Bente Buverud og Elisabeth Kielland 
 
Fravær: Bjørg Irene Samuelsen 
 
Sak 06/20 Godkjenning av innkalling og referat 
 
Godkjent 
 
Sak 07/20 Årsmøtet 2020 
 
Innkalling er sendt innen fristen. Ingen saker fra medlemmene er innkommet. Siren 
sender årsmøtepapirene til medlemmene senest ei uke på forhånd.  
 
Siren leverer årsrapport til menigheten denne uka. Elisabeth skriver årsrapport til 
medlemmene, bruker Sirens rapport som grunnlag. Svein Haanes foreslås som dirigent, 
Siren spør. Elisabeth foreslås som referent. Tellekorps pekes ut på årsmøtet. Ang 
budsjettet: Vidar kommuniserer med Marianne ang økonomi for konserter i 2020.  
  
Styret foreslår ny valgkomite, evt gjenvalg. Valgkomiteen holder kontroll på valget ellers. 
Det trengs en podiesjef. Valgkomiteen må få en henvendelse ang dette.  
 
Det blir ikke utnevnt noen nye æresmedlemmer nå. Enighet om at det evt bør gjøres i en 
annen sosial sammenheng enn på årsmøtet.  
 
Kringle bestilles.  
 
 
Sak 08/20 Påskekonserten Faures Requiem 
 
Konsertkomiteen er ansvarlig for praktisk gjennomføring ang billettsalg, blomster etc. 
Erfarne folk trengs som selgere, særlig med tanke på publikum som har forhåndskjøpte 
billetter. De kan komme inn fra sideinngangen kl 18:45, og det er reserverte plasser for 
disse.  Domkirka kan stille med mannskap, men det trengs flere. Oppfordring gis på 
øvelsen. Vidar tar det overordnede ansvaret for billettselgerne. 
 
Marianne sender program for konserten til Bente E. Henrik Rafaelsen trenger å få 
tekstene tilsendt i posten, Marianne ordner det.  
 
Vidar gjør avtale med Fevennen om to annonser; lørdag førstkommende og torsdag uka 
etter (rett før konserten). Kr sand kommune har gitt økonomisk støtte, Vidar søker også 
støtte hos Agder fylkeskommune og Norsk kirkesangforbund.   
 
Det kjøpes inn kald drikke til lørdagen i øvelseshelga. Folk tar med niste.  
Antrekk på konserten: Sort. 
 



Sak 09/20 Eventuelt 
 
Kontingent må innbetales nå, medlemmene minnes på dette.  
 
Kilden ønsker øvelser til Fidelio allerede nå i vår, men koret har fått for sen beskjed om 
dette. Korets semesterplan for våren er bestemt, og det er planlagt innøving av dette 
programmet i de ordinære øvelsene.  
 
Aftensang: Bør vi fortsette med dette en gang per mnd? God respons fra publikum, men 
det har også kommet innspill på at det har vært i meste laget med tekstlesing/bønner. 
Kan dette endres? Er det mulig å ha mer konsertpreg, og mindre gudstjenestepreg? 
Saken tas opp igjen senere, dette er først aktuelt for høstsemesteret.   
 
Koret hadde et økonomisk overskudd i fjor. Vi har råd til å leie inn en sangpedagog.  
 
Medlemslista på hjemmesida må oppdateres. Siren gir info til Lars Emil.  
 
 
Neste styremøte blir man 11.mai 16:30. Korturen blir en viktig sak på det møtet.  
   

 
 
3.mars 2020 
 
Elisabeth Kielland 
Referent 
 
 
 
Tillegg 4/3-20:  
Siren kaller inn til et kort styremøte i pausen på øvelsen 24.mars for å konstituere nytt styre.  
 
 


