
Referat fra årsmøte torsdag 7/3 – 2013 

 

Sted:  Møterommet, Oslo Domkirkes kontorer 

Tilstede: Alf Howlid, Steinar Echholt, Asgeir Bragason, Andrew Smith og Kjell Viig.  

Hans Borchgrevink bortreist, Pål Strøm syk.  

 

1 Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjent 

Referent Kjell 

 

2 Årsmelding og regnskap for 2012  

Kjell presenterte årsmeldingen  

Årsmelding godkjent med små rettelser.  

Steinar presenterte regnskapet for  

Regnskapet ble godkjent. Underskudd 2012 var 14 535,79 

 

3 Valg 

 Styret bestående av Alf Howlid, Steinar Echholt og Kjell Viig ble gjenvalgt.  

Styremedlemmene fortsetter i sine respektive funksjoner som henholdsvis formann, 

kasserer og sekretær.  

 

4 Planer for 2013 - 2014 

Steinar orienterte om den økonomiske tilstand i 2013, som foreløpig viser et 

overskudd på kr. 36.000,- Vi har i øyeblikket 42000 på konto 

Vi lager ikke noe budsjett da dette er nokså uforutsigbart på grunn av prosjekter som 

oppstår i løpet av året.  

Utestående: Tegernsee 3000 Euro  

St. Ottilien, utestående 1000-2000 Euro fra forrige gang, de trekker seg litt på det 

Vi vil få 100 gratis CD, som betraktes som vårt  honorar.  

 

Alf roste Steinar for hans store engasjement og ansvar for prosjekter og fremdriften.  

 

Prosjekter videre i 2013  

Tegernsee  

Jerusalem 

Sebastian kan ikke være med til Jerusalem, Mario kan.  

Vi må i så fall kanskje dekke noen av hans reiseutgifter.  

In dulci Jubilo 

Generaprøve 13/12 

To konserter lørdag 14/12 kl. 17 og 20 

To konserter søndag 15/12 kl. 17 og 20  

 

 

 

 



Planer for 2014:  

CD- opptak  

Foreslåtte datoer:  

Mandag 10 februar 

Mandag 17 februar 

Mandag  3 mars 

Mandag 10 mars – vi går helst for denne.  

 

Steinar har undersøkt med Granavolden 

Asgeir informerte  om forholdene i Sverige. Pensjonat med god servering. 

Rimelige priser. Vi bør på en befaring for å avgjøre om kirkene og forholdene 

er gunstige. Asgeir foreslo allerede i løpet av påsken, mens det foreslått en 

eventuell dag i Sverige under kommende øvehelg.  

 

St. Ottilien har ingen gode kirke i nærheten, men vi er ikke helt ferdige med å 

følge opp Tyskland ennå.  

 

Prosjekt i Paris med Oslo Domkor,  

Tidspunkt, sannsynligvis i juni, rett etter skoleslutt.  

Planer om at alle korene tilknyttet Domkirken skal delta . korene deltar hver for 

seg og opptrer sammen med et felles ”In ducli jubilo”- konsept.  

 

Olav CD 

EU- søknad er sendt. 

 

 

Andre fremtidige prosjekt 

Prosjekt med Berit, Eivind, Arve – Birger ?   

 

 

5 Referatsak. Styrets forslag fra 21 februar.  

Forslag fra styret om at Andrew skulle få en ledende rolle under øvelsene.  

Andrew har stilt seg positivt til dette. Hans ansvar innebærer hva som skal øves 

på, forslag om øvelokale, øvetid og øveform. Årsmøtet ønsker mer forpliktende 

øvelser.  

Det er en idé  om å ta opp fra øvelser for å lettere å kunne bedømme 

ensemblets styrker og svakheter.   

Alexander betraktes fortsatt som gruppens dirigent.  

 

Oslo 7/3 – 2013 

 
Kjell Viig 


