FORMANDSBERETNING 2018

I: Årets gang
Vi startede sæson den 29.8 2017
Den 16. 9 holdt vi kordag – hvor vi, takket være et økonomisk tilskud fra Kor72, havde
besøg af sangpædagogen Yvonne Schouenborg. Hun er en virkelig dygtig dame, og vi
havde stor gavn af hendes undervisning.
Den følgende tirsdag, den 18.9, holdt vi Generalforsamlingen.
Ved den lejlighed blev Preben valgt ind i bestyrelsen som kasserer, og Peer blev valgt som
suppleant for bestyrelsen. Alle øvrige medlemmer modtog genvalg. Også Repertoireudvalget fortsatte uden ændringer i udvalgets sammensætning.
Den 7.11 havde vi for 3. gang koncert i Anna Kirke, hvor vi havde allieret os med Barbara
Brøndsteds Blokfløjte-ensemble. Koncerten gik godt og var velbesøgt. Især blokfløjterne
lød godt i Anna Kirkes fine akustik, og de var også meget glade for at spille i kirken.
Årets Julekoncert i Jesu Hjerte Kirke var den 5.12. Koncerten gik godt, og Birte Mandrup
spillede orgel.
Den følgende tirsdag 12.12 holdt vi, traditionen tro, vores juleafslutning, efter samme
skema som vi plejer. Det blev nok en dejlig korfest med underholdende indslag fra flere
kormedlemmer.
Vi startede forårssæsonen den 9.1 2018.
Den 5.5 holdt vi øvelørdag. Desværre kom vi ud for en dobbeltbooking af Den Hvide Sal,
og vi måtte over i et mindre lokale. Men den nye menighedsrådsformand i Jesu Hjerte
Kirke var meget hjælpsom med at få løst problemet. Efter en koncentreret indsats, sluttede
vi dagen af på ”Ankara”.
22.5 holdt vi sommerkoncert. Vi måtte ved den kæmpe noget mere, end vi plejer. Men vi
fik alligevel ros fra publikum for vores gode klang og for at være godt ”sunget sammen”.
Inden forprøven optog vi Naja!
2. 6 var vi atter inviteret til sommerfest på Møllegården, og det blev en usædvanlig
vellykket dag for de af korets medlemmer der var til stede. Tak til Peer og Hans Kurt for
gæstfriheden.
II: Status
Vi har i det forgangne år fået adskillige nye medlemmer, hvilket både forbedrer vor klang
og bringer gennemsnitsalderen lidt ned. Men vi har stadig problemet med den manglende
indtjening, og vi kan ikke blive ved med bare at tære på egenkapitalen.
´
Den musikalske udvikling er ikke mit gebet. Men det har også musikalsk været et
spændende år. Vores dag med Yvonne Schouenborg var godt for os. Og det var sjovt at
give koncert sammen med blokfløjte - folkene. Endelig virker det som om, at den tidlige
musik, som vi har sunget en del af efterhånden, ligger godt for os.
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III: Takkeliste
Jeg vil indlede årets takkerunde med nok en gang takke Louise for endnu en spændende
sæson og dit fortsatte store engagement for os og musikken, som sker sideløbende med
1000 andre engagementer. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med dig.
Jeg vil også takke resten af bestyrelsen for godt samarbejde. Særligt vil jeg fremhæve
Prebens Indsats for at holde styr på korets økonomi, og Anne for – på trods af travlhed - at
skrive referater for bestyrelsesmøder m.m.
Nu, hvor Ellen er trådt ud af bestyrelsen, vil jeg benytte lejligheden til at takke for den store
indsats i de 2 ½ år som bestyrelsesmedlem, der blandt andet har omfattet rollen som
kontaktperson til Finn og at holde styr på korkalenderen og adresselisten. I hælene på det
vil jeg sørge for, at vi får sendt ham en hilsen med tak for indsatsen.

Dernæst skal jeg takke Viggo for den lange indsats som revisor.
Jeg vil også takke Anders for smukke plakater og andet PR- materiale, og også tak til Ulrik
for opstilling af borde og stole og for kaffe/te-brygning.
Tak til Peer for at sørge for indkøb af drikkevarer til flere lejligheder: fester, koncerter og
altså også i dag. Desuden tak til Lizann for at holde orden på korets
tørklæder og slips. Og endelig tak til kirken, repræsenteret af Denice, for godt samarbejde
for eksempel i forbindelse med lokalereservationer og lejekontrakter.
Og allersidst – men bestemt ikke mindst:
Tak til jer alle sammen for opbakning til os og koret og dets meget sociale liv. Uden det
engagement var vi ikke, hvor vi er i dag.
Hermed har jeg afsluttet formandsberetningen 2018, min 3. i rækken.
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