
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 20.september 2021  

Sted: Kristiansand domkirkes menighetshus  
Tid: Mandag 20.september 2021 kl 16:30      

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

Holmen, Bjørg Irene Samuelsen og Elisabeth Kielland 
 
 
Sak 27/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent 
 
Sak 28/21 Konstituere nytt styre.  
Styremedlemmene fortsetter i de samme funksjonene som forrige periode.  
 
Sak 29/21  Ny representant fra menighetsrådet?    
Vi har ikke fått beskjed fra menighetsrådet ang ny representant til styret. Marianne kontakter Liv 
Godtfredsen, daglig leder, om det fortsatt er ønskelig med en representant derfra. I Domkorets 
vedtekter står det at det skal være en representant fra menighetsrådet.     
   
Sak 30/21 Høstens konserter og opptredener.  
 
25.-26.september – Tangomessa 
Det kan bli en utfordring å holde forsvarlig avstand under konsertene.  Avstandsregelen på 1 m 
kan imidlertid fravikes, i henhold til gjeldende regler. Plassering av sangerne gjøres etter beste 
evne, det tas hensyn til både smittevern og klangbilde. Sangerne må selv gi beskjed om de 
opplever dette som ukomfortabelt. 
 
Billetter er lagt ut på Ticketmaster, men det er også mulighet for å kjøpe ved inngangen.  
 
Siren sender ut e-post ang øvelsen i morgen, påminning om oppmøte i Søm kirke kl 1900.  
 
Trabulanter må settes opp etter fredagsmessa 24/9 i Domkirka, disse må være på plass innen 
kl 1300. Marianne spør medlemmer om hjelp til dette.  
 
17.oktober – kulturkveld 
Dette er Bispedømmet sitt arrangement, og koret har derfor ikke noe med det administrative å 
gjøre. Koret skal bare betale honorar til solist. Det er registrert at markedsføringen bør 
intensiveres. 
 
7.november – Allehelgenskonsert 
Mozarts requiem er en del av programmet for Kirkemusikkdagene. Billetter ligger på 
Ticketmaster, og salget er allerede i gang.  Bjørg Irene har kontaktet Fevennen ang reportasje. 
Hun sender informasjon til kontaktperson i avisens redaksjon angående program, solister og 
andre medvirkende. 
 
9.desember - Julekonsert  
Dette er en Kildenproduksjon, og koret deltar derfor bare med sangere. Medlemmer spørres 
angående ekstra øvelser for nye sangere. Marianne venter fremdeles på bekreftelse ang datoer 
for disse øvelsene: 27. og 29/11. 
 
Sak 31/21 Eventuelt   
Hotel Norge har fått tilbakemelding fra koret angående matservering på festen, det har medført 
et lite prisavslag.   
 
 
 



Tanker angående program 2022 
 

• Det er ønske om en tur til Riga neste semester. Denne bør legges til en av langhelgene i 
mai, fortrinnsvis i pinsa. Petter kontakter reisekomiteen. Billetter bør kjøpes via 
reisebyrå, det er tryggest pga evt endringer som kan forekomme.  

 

• Det er fremdeles ønskelig å framføre verket om Menneskehandel, samt 
påskeprogrammet slik det er skissert på tidligere styremøter.  

 

• 17.mai konsert.  
 

• Det er ønskelig at Mendelssohns Elias framføres i starten på Kirkemusikkdagene, 
søndag 30/10.  

 

• Det er ønskelig å invitere Skruk til Allehelgenskonsert.  
 

• Det planlegges ingen ekstra øvelseshelger til våren, bare de som allerede er knyttet til 
planlagte prosjekter. 

 

 
 
 
Neste styremøte: Mandag 25/10 kl 1630. 
 
 
 
Elisabeth Kielland, referent 
 


