
 

 Referat fra styremøte 

    Mandag 9.januar 2023 

 

 

Sted: Kristiansand domkirke menighetshus 

Tid: Mandag 9.januar 2023 kl 16:30 

 

Til stede:  

Siren Ringøen, Marianne S Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente E Holmen, Tor 

Aurebekk, Kirsti Timenes, Elisabeth Kielland 

 
 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent, med følgende presisering: Bruk av egen Ipad tillates hvis medlemmer selv tar 

ansvar for skanning av partiturer. Det må sikres at riktig partiturutgave benyttes.  

 

Sak 2/23 Oppfølging av saker fra sist styremøte  

Gratisbilletter:  

Denne saken har pågått i svært lang tid, og styret ber nå om en endelig avklaring. Styret 

ønsker ikke at koret skal administrere ordningen. De som er ansatt i Domkirka og 

medlemmer fra menighetsrådet kan få gratisbilletter. I tillegg gis det mulighet for utdeling 

av gratisbilletter, f.eks. til andre organister i domprostiet.  

 

Tor Aurebekk følger opp saken i menighetsrådet. Daglig leder, kirkeverge og personalsjef 

må informeres om endelig vedtak.    

 

Sangpedagoger: 

Koret har fått tilbakemelding fra Kirkerådet ang bruk av midler til pedagogisk arbeid. 

Midlene kan, etter avtale, brukes etter nyttår. Det er ønskelig at undervisningen foregår 

andre dager enn de ordinære øvelsesdagene. 

 

Sak 3/23  

Innspill fra kappekomiteen.  

Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak 4//23 Evaluering høstens konserter 

Det har vært en travel høst for koret, men vi har gode erfaringer fra høstens program. Å 

bruke klassiske verk i høymessen har vært en suksess, både for koret og for publikum.  

 

Å engasjere erfarne sangere ved store konserter har vært en god og nødvendig støtte for 

koret, men det er en utfordring at disse ikke er med i hele innøvingsprosessen.  

 

 



Sak 5/23 Vårens program 

Nye, unge sangere er tatt inn i koret ved semesterstart. Det blir et begrenset program 

denne våren; ingen ordinære konserter, men vi arrangerer aftensang to tirsdager. Gratis 

for publikum, men anledning til å gi kollekt ved utgangen. I tillegg kommer deltakelse på 

gudstjenester med fullt kor og grupper.  

 

Sak 6/23 Dato og sted for årsmøtet 

Årsmøtet avholdes tirsdag 21/3-23 i Domkirka, som siste del av øvelsen. Ingen 

matservering, bare kaffe. Valgkomiteen sørger for å finne kandidater til styret, men 

styremedlemmer har mulighet for å stille til gjenvalg. Tor Aurebekk blir med som 

representant fra menighetsrådet.  

 

Sak 7/23 Eventuelt 

Det er sårbart at bare regnskapsfører har tilgang til korets bankkonto. Styreleder og 

kasserer bør også ha tilgang. Vidar tar tak i dette. 

 

Det blir 20 min pause på øvelsen i morgen, med servering av frukt og kaffe. Dette blir en 

god anledning for de nye sangerne å bli kjent i koret.  

 

Solister til høstens Eliaskonsert er på plass. Det trengs ei arbeidsgruppe fra koret på 3-4 

personer som kan drive dette arbeidet framover - markedsføring, kontrakter, honorar, 

praktisk arbeid, søkeordninger, sponsormidler etc. Marianne og kasserer må være med i 

arbeidsgruppa. Det ble foreslått noen kandidater, og Siren spør disse. Det ble stilt et 

spørsmål om Kilden kan inviteres til et samarbeid om dette prosjektet – som en del av 

deres samfunnsoppdrag.  
 

 

Neste styremøte:  

13.februar, deretter 6.mars. Årsmeldinger skrives av Siren og Elisabeth.  

 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


