
 

Referat fra styremøte
Dato: Mandag 11.mai 2020  

Sted: Menighetshuset  
Tid: Mandag 11.mai 2020 kl 16:30  

Til stede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Petter Hangeland, Bente Elisabeth 
Holmen, Vidar Hartveit, Bjørg Irene Samuelsen, Elisabeth Kielland

Fravær: Bente Buverud

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent

Sak 11/20 Koronasituasjonen, smitteverntiltak og korøvelse fremover.   
Bransjestandard for kor er ikke kommet ennå, derfor avventes oppstart av øvelser. 
Stemmevise øvelser er det første som settes i gang, gjelder Beethoven (Fidelio) og 
Mozart (Spatzenmesse). Det er ønskelig at hele koret får være sammen en gang før 
sommeren, f.eks. på en sommeravslutning m/årsmøte ute (se sak 14/20). 

Vanlige gudstjenester arrangeres fra 24/5, men koret vil fremdeles kun delta med små 
grupper. Det samme gjelder i pinsa, muligens med en litt større gruppe. 

Siren sender medlemmene en mail med informasjon.

Sak 12/20 Utsatt påskekonsert og tilbakemelding til Kristiansand kommune.
Koret har mottatt støtte fra Kr sand kommune til Faures Requiem (skulle vært framført i 
påska). Mail er sendt om at konserten er utsatt, og Vidar sender ny mail om nytt 
tidspunkt: Allehelgenssøndag. Solister og elever fra Vågsbygd vgs får formell forespørsel 
om deltakelse når koronasituasjonen har stabilisert seg. Vidar sørger også for å søke 
økonomisk støtte hos Fylkeskommunen og evt andre. Opprinnelig plan for Allehelgen var 
Mozarts Requiem.

Sak 13/20 Beethovens Fidelio 
Kormester i Kilden sender lydfiler til innøving.  Høsten er fremdeles usikker pga 
koronasituasjonen, men koret øver inn stoffet etter oppsatt plan. Det er mulig vi må tenke 
innøving i små grupper.

Sak 14/20 Utsatt årsmøte
Det er ønskelig å holde et fysisk møte i juni, med maks 50 deltakere. Dette kan 
kombineres med sommeravslutning ute, f.eks. i en park, hvor alle tar med sin egen mat 
og drikke.  Aktuell dato er 16.juni, siste øvelse før sommeren. Ny frist for å sende inn 
saker må settes, og det er sannsynlig at budsjettet må revideres pga koronasituasjonen. 
Siren og Vidar tar ansvar for dette. Daglig leder i Domkirka må godkjenne at 
sommeravslutning og årsmøte arrangeres på denne måten.



Sak 15/20  Eventuelt 
Rolf Gupta ønsker å komponere et verk, basert på «Solsangen» en tekst av 
Frans av Assisi. Han har spurt om domkoret kan være interessert i å framføre 
dette. Koret forplikter seg til å framføre verket innen et år etter utgivelse, aktuelt 
tidspunkt er våren -21. Dette stiller vi oss positive til, verdifullt å få være med å 
skape ny musikk. 

Kortur våren -21 legges foreløpig på is. Også dette avhenger av 
koronasituasjonen, både i Norge og Latvia. Kontakten med Berg-Hansen 
opprettholdes. 

Det er foreløpig ingen konkrete planer om øvingshelg til høsten, det får evt 
komme når situasjonen er mer avklart.

Dato for neste styremøte, bl a med konstituering av nytt styre, ble ikke avtalt. Det 
blir antakelig like før korets oppstart til høsten. 

Elisabeth Kielland, referent


