FORMANDSBERETNING 2019
I: ÅRETS GANG
Vi startede efterårssæsonen 2018 den 28.8 .
Allerede en måned senere , den 22.9 holdt vi efterårets korlørdag - der traditionen tro afsluttedes
med at vi gik ud og spiste sammen , denne gang på Restaurant Beyzade, ,der nærmest ligger ”lige
rundt om hjørnet fra JHK
Årets generalforsamling fandt sted den følgende tirsdag ,den 25.9. Ved den lejlighed var jeg selv
fraværende på grund af sygdom – og måtte aflægge beretningen en uge senere. Men der var ingen
ændringer i sammensætning af bestyrelse og udvalg
Julekoncerten 2018 fandt sted den 4.12 hvor vi sang et program bestående blandt andet af satser vi
internt kaldte ” Italiensk for begyndere” og julesange med klokkeklang.
Og vi afsluttede sæsonen den følgende tirsdag den 11.12 med vor julefest ,der fulgte samme skema
som altid -og da også var lige så vellykket en afslutning på sæsonen som vanligt ,også selv om vi
ikke var så mange.
Vi startede igen efter nytår den 15. 1 2019 og arbejdede med forårets repertoire ,der bestod af
nyere dansk kormusik frem mod årets sommerkoncert .
Midtvejs i sæsonen ,den 23.03 havde vi forårets korlørdag , og vi afsluttede atter dagen på
”Beyzade” i lyset af succes-en i efteråret.
Sommer koncerten , den 28.5 var en fælles koncert med Barbara Brøndsteds Blokfløjte -ensemble
og det var en fin oplevelse både for os-dem og vort publikum -som var usædvanligt talrigt
og mange af dem fulgte med med over til det efter følgende arrangement i Hvide sal
Dette blev samtidig en festlig afslutning på sæsonen da ”Møllegården” allerede ret tidligt på
sæsonen meldte at deres kalender var for proppet til at kunne afholde den traditionelle sommerfest :
og som I ved har vi i stedet startet dette års sæson derude – Og fra dem af os der var med kan jeg
sige ,at det var en lige så vellykket dag som de tidligere år .
II Status
Vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer -skønt nogle desværre er forsvundet igen. Og vi har
med udgangen af den forgangne sæson også måttet sige farvel til Birthe der er blevet for svækket til
at synge i koret
Vi har det forgangne år haft nok et fællesprojekt med Barbaras blokfløje- damer , og det var nok
en fin oplevelse .Disse fællesprojekter er altså både sjove at lave ,og gode for os : vi bliver bedre af
det. Og vi har jo et mere på vej i form af Tele korets jubilæumskoncert. Jeg tror vi skal fortsætte
med at lave sådanne fællesprojekter.
Vi bliver hele tiden bedre , hvilket viser sig i stadig mere vellykkede koncerter,
selv om vi stadig kæmper med bla. Intonationen Vi er også hæmmet af at vi er så få -specielt
herrer der giver begrænsninger i for hold til repertoirets sværhedsgrad .

III: Takkeliste
Kære Louise
Nu hvor du har meddelt at vort samarbejde er ved at være til ende er det naturligt at samle op
Først og fremmest vil jeg på vegne af os alle ønske hjertelig til lykke med det nye ,gode job
Vi har vist alle vidst at det kun var et spørgsmål om tid ,før det ville ske .Men … hvor er det bare
ærgerligt for os ! Især fordi din glæde og engagement ved at arbejde med os lyser ud af dig –
1000 tak for de 4 ½ år det blev til -det har været en udelt fornøjelse !
Dernæst vil jeg 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
Anders skal have en stor tak for smukke plakater koncertprogrammer og andet PR- materiale,
Tak til Ulrik for at møde op før tid hver eneste tirsdag for at flytte a borde og stole og fbrygge
kaffe og the. Og når vi nu er ved det med forplejningen: Tak til Peer for at sørge for indkøb
drikkevarer til flere lejligheder ; fester , koncerter og altså også i dag. Og selvfølgelig for at lægge
hus til sommerfester – uanset datoen.
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.

