
Medlemsmøte Fornebu Singairs tirsdag 28. januar 2020 kl. 2045-2115. 
 
Etter avholdt årsmøte var det invitert til medlemsmøte. Punkter på agendaen var 

1. Dirigentsituasjonen  
2. Korets 30-årsjubileum i 2020 

 
Referat: 

1. Lisa hadde varslet styret i mail av 27.01.20 at dette ville bli hennes siste semester 
som dirigent for Fornebu Singairs, og orienterte nå hele koret om dette. Årsakene er 
studier og mye framtidig fravær grunnet dette, samt at videreutdanningen vil åpne 
nye dører og muligheter for videreutvikling.  
 
Lisa vil velvillig hjelpe oss i jakten på ny dirigent, og ønsker å delta i «auditions» for å 
finne en ny, dyktig kandidat som kan utvikle oss videre i nye retninger. Hun presiserte 
at det er styre og medlemmer som sammen definerer korets identitet, og at det er 
viktig at vi i utlysingen forteller litt om hvor vi er og hvor vi vil. Alle synes dette er 
trist, men sammen med Lisa var vi enige om at vi ikke starter sørgingen enda, men 
jobber konstruktivt sammen om å finne en god løsning for framtida. 
 
Styret vil sette i gang prosessen med å rekruttere ny dirigent så raskt som mulig, og 
satse på at vi kan invitere 2-3 kandidater til prøvedirigering i løpet av våren. Dette vil 
være et av hovedtemaene i styremøte 4. februar, hvor også Lisa er invitert til å delta. 
 

2. Kirsti la fram forslag og tanker fra jubileumskomiteen som hadde hatt sitt første 
komitemøte. Komiteen består av Kirsti (leder), Frøydis, Anne Marit og Jorun.  
 
Dato er fastsatt til 31. oktober 2020. Mulige lokaler er Fornebupilotens nye storstue 
på Fornebu S, som etter planen skal bli ferdig innredet i april. Koret er også booket 
inn først på lista til å avholde våre øvelser her på tirsdagskveldene. Her vil det bli 
plass til 150-200 stoler, og elementer vil finnes for å lage scene ved behov. Gratis 
leie, inkludert lys og lyd. Lokalet er imidlertid for lite til å invitere med oss gjestekor 
eller større orkester. Et lite orkester går bra. Repertoar må også vurderes og 
besluttes sammen med repertoarutvalg og dirigent, likeså eventuell koreografi og 
scenografi. Og etterpå skal vi ha intern jubileumsfest! 
 
Tema for jubileet er foreslått å være korets historie (SAS og Braathens) og Fornebu 
«før og nå». Komiteen vil sette opp budsjett for jubileumsforestillingen slik at styret 
kan godkjenne en ramme. Søknad om prosjektstøtte blir sendt til Bærum kommune 
sammen med søknad om driftsstøtte.  
 
Komiteens forslag vakte begeistring blant medlemmene, og motivasjonen var lett å 
se, til tross for det triste i punkt 1. Veldig godt jobba av komiteen! 
 
Jubileet vil være det andre hovedtema i styremøtet 4. februar, ved å foreslå 
underkomiteer og lage forslag til mandat for jubileumskomiteen. 
 
Fornebu, 30. januar 2020, referent Eli Dalsbø. 


