
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 23.august 2021  

Sted: Kristiansand domkirkes menighetshus  
Tid: Mandag 23.august 2021 kl 16:30      

 
Til stede: Siren Ringøen, Marianne S Misje, Petter Hangeland, Vidar Hartveit, Bente E 

Holmen, Bjørg Irene Samuelsen og Elisabeth Kielland 
 
Forfall: Bente Buverud, (har trukket seg fra styret), varamedlem Kirsti Timenes  
 
 
Sak 22/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent 
 
Sak 23/21 Smitteverntiltak nå og fremover.  
Signaler fra myndigheter er at det vil gå bra framover. Karantenetiltak er endret for 
fullvaksinerte, og det betyr at vi kan starte korøvelser. 1 m regelen gjelder fremdeles, men kan 
fravikes på arrangementer/konserter.  
 
Sak 24/21  Forberede øvelseshelg/konserthelg 
Øvinger foregår i menighetssalen og kirka. Årsmøtet holdes på Hotel Norge, som en del av 
festen.  
 
Tidspunkt for øvelser, konserter og gudstjeneste ble bestemt, Siren sender e-post til 
medlemmene ang dette.  I øvelseshelga serveres kaffe og kake på fredag, stemmegruppene tar 
ansvar. Siren bestiller mat fra Kjøkkenskapet til øvelsen på lørdag. Sosialkomiteen tar ansvar 
for festen.  
 
Sak 25/21 Forberede utsatt årsmøte  
Årsmøtet avholdes lørdag 11.september, før festen. Alle årsmøtepapirer er klargjort, revidert 
budsjett legges fram. Styremedlemmer sitter i styret et år ekstra, fjoråret «nulles ut». 
Valgkomiteen legger fram forslaget om prolongering på årsmøtet, avstemming kreves. Bente E 
skriver referat, Svein Hånes spørres til å lede.  
 
Sak 26/21 Eventuelt   
«Hans Nielsen Hauge kvelden» er ikke vårt arrangement, og det forventes derfor lave utgifter. 
Muligens bare utgifter til solist på Grieg stykkene.  
 
Koret fikk ikke de midlene det ble søkt om for prosjekt i 2022. Vi har ikke lyst å forlate tanken 
om neste års påskeprogram, det er ønskelig ta igjen den kirkemusikalske påskefeiringen. 
Beskjed til donator er gitt om at et stort prosjekt skal gjennomføres når koronasituasjonen tillater 
et stort publikum.  
 
Jazzmesse og «En by for alle» – verk om Menneskehandel - utsettes til neste vinter.  
 
Hva gjør vi med kortur?  
 
Det er fremdeles et ønske å framføre Mendelssohns Elias høsten -22 i forbindelse med korets 
70 års jubileum.  
 
Det har vært henvendelser ang opptak av nye sopraner. Det blir ikke noe opptak nå, bortsett fra 
unge stemmer. Det ønskes flere unge herrestemmer. Informere om behov for nye stemmer på 
øvelsen i morgen, er det noen som kjenner noen? 
 
Markedsføring ble drøftet: Skal vi profilere oss på Instagram? Facebook brukes ikke lenger av 
unge folk. Må være jevnlige drypp, ikke bare et stunt i starten. Utfordre noen unge i koret til å ta 



denne jobben. Medlemmene må spørres om det er ok at det publiseres bilder på sosiale 
medier. 
 
Agder ungdomskor – prosjektkor – startes nå i regi av Kilden, samarbeid med mange aktører - 
bl.a. UiA, Vågsbygd vgs.  
 
Øvelser i forbindelse med «Sing along Messias» – to øvelser for nye deltakere: 27/11 og 29/11. 
Fint om noen domkorister fra hver stemmegruppe kan delta som støtte.  
 
Bjørg Irene kontakter Fevennen ang evt artikkel for å profilere koret. «Sing along Messias» kan 
kanskje være en interessant innfallsport.  
 
 
Innkalling til nytt styremøte: Mandag 20.september kl 16:30 

 
 
Elisabeth Kielland, referent 


