
Nøkkens 80-årsjubileum 2021 

Oppsummering fra møte i jubileumskomiteen  

på Wood Leangen tirsdag 02.02 kl. 18.00 

 

Tilstede: Arve Winsnes, Gudrun Engan Tronsaune, Sivert Johnsen, Kjell Hansen og Tor Berre 

 

1. Referat fra komitemøte 12.november 2020 
Referatet ble godkjent. 

 

2. Styrets behandling av budsjett og program 
Arve orienterte om at styret har drøftet jubileumskonserten i lys av den usikre 

koronasituasjonen. Hvis vi ikke snart kommer i gang med øvinger, blir det vanskelig å 

realisere et så stort prosjekt på selve jubileumsdagen. Styret har derfor vedtatt at 

jubileumskomiteen har fullmakt til å se på både tidspunkt og lokale nok en gang.  

Styret har videre vedtatt et budsjettforslag som innebærer at vi jubileumskomiteen blir 

bedt om å skaffe et overskudd på 20 000 kroner fra jubileumskonserten. 

Programmet for konserten (utvalget av sanger) er «banket» i PK. 

 

Vedtak: Vi flytter konserten til onsdag 17. november, men holder på Olavshallen Lille 

Sal som lokale. Tor sjekker om Lille Sal er ledig denne dagen. Deretter sjekker vi med de 

eksterne medvirkende om datoen passer: Johan sjekker med Åge Aleksandersen, Arve 

med Harald Bjørkøy og jentene fra Cantus og Gudrun med musikerne. I samme runden 

sjekker vi også hvor stort honorar de medvirkende vil kreve. 

Vedtaket om 17. november som konsertdato forutsetter etter komiteens mening at vi 

kommer i gang med vanlige korøvinger senest medio mars. Hvis vi ikke gjør det, vil 

komiteen foreslå at jubileumskonserten blir utsatt til etter nyttår 2022. 

 

3. Status og planer framover 
Straks smittevernreglene tillater det, vil vi møtes i stemmegruppene for å øve. Gudrun 

planlegger dette, og da er det snakk om øvinger to dager i uka, gjerne mandag og 

tirsdag. Da blir det f.eks. slik at Gudrun arbeider med 1. tenorer og 2. tenorer ei uke og 1. 

basser og 2. basser uka etter. De gruppene som ikke øver med Gudrun, øver for seg selv 

med lydfilene. Øvingslokaler til gruppeøvingene er ennå ikke helt avklart. 

 

Gudrun foreslo og fikk  støtte til at vi bør prøve å samles på Zoom, Meet eller Teams og 

at Tor prøver ut dette i forbindelse med årsmøtet. 

 

Arbeidet i underkomiteene ligger litt i dvale i påvente av endelig avklaring om 

konsertdato. Vi vet mer om økonomien etter at honorarene til de eksterne er avklart og 

årsmøtet har vedtatt et budsjett. Markedsføringskomiteen har konkrete idéer som det 

er for tidlig å gjøre noe konkret med ennå.   

 



4. Neste møte 
Arve innkaller til nytt møte tidlig i mars. 
 

12.11.20/Tor 


