
 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 7.mars 2022   

Sted: Kristiansand domkirke, menighetsstua 

Tid: Mandag 7.mars 2022 kl 16:30      

 

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

Aurebekk, Bjørg Irene Samuelsen, Elisabeth Kielland 

 

Sak 12/22 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

Sak 13/22 Jazzmesse og påskesang 

Jazzmesse 

Storbandet deltar på øvelsen i morgen. Lydanlegg settes opp på lørdag. Oppsetningen 

blir dyrere enn først antatt, det arbeides med å finne en løsning for noe lavere kostnader. 

Medlemmer tar med niste og drikke selv til øvelsen på lørdag.  

 

Det utarbeides et trykt program for jazzmessa. Arrangementet må markedsføres i sosiale 

medier på skånsomt vis.  Vi må ta på alvor hvilken vanskelig tid vi er i nå, katastrofen i 

Ukraina danner et dystert bakteppe.  

 

Rigging av trabulanter er ordnet, kormedlemmer tar ansvar for dette. 

 

Påskesang 

Noter til Påskesangkvelden deles ut denne uka. Marianne sender også ut e-post til 

medlemmene ang deltagelse ved påske og pinse.  

 

Sak 14/22 Årsmøte. Sakspapirer 

Budsjett 

Gjennomgang av budsjettet. Enkelte justeringer ble gjort.  

Et anslag på utgiftene til jazzmessa er ca. kr 28000,-. Det budsjetteres med et 

underskudd, dette dekkes opp fra korets egenkapital.  

 

Kortur til Stavanger: Pris per pers er ca. kr 2650,- for reise og enkeltrom. I tillegg kommer 

kostnader for to middager som koret vil sponse, dette legges inn i budsjettet. Det ble 

ellers informert om at spisesteder for begge kvelder er reservert. Det er plass til 

deltakere fra Stavanger domkor på lørdag kveld hvis det er aktuelt.  

 

Årsmelding 

Styret bes om å se gjennom denne og gi tilbakemelding til Elisabeth ang evt endringer.  

 

Sak 15/22 Eventuelt 

Kilden planlegger oppføring av Messias til adventskonserten i år. De ber om innspill fra 

styret om vi fremdeles er interessert i Sing Along konsert. Vi ønsker i utgangspunktet å 

synge flest mulig satser selv, men foreslår at publikum er med på et par av satsene 

(Hallelujakoret pluss en til).  

 

Neste styremøte blir mandag 2.mai kl 1630 i menighetsstua. Styret konstituerer seg 

tirsdag 22.mars i forbindelse med korøvelsen.  

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


