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FORMANDSBERETNING 2020 – på generalforsamlingen 6.10.2020 

ÅRETS GANG: Vi startede efterårssæsonen lidt anderledes end de foregående år med en 

sensommer – og sæsonstartsfest på ”Møllegården” den 25. 08.2019. Den var lige så hyggelig og 

vellykket, som den plejer at være.  

Den 27.08.19 startede vi så sæsonen for alvor. Den 18.09.19 skrev Louise til bestyrelsen med tungt, 

tungt hjerte, som hun udtrykte det: Hun fortalte, at hun havde fået en af de få fuldtidsstillinger i 

korverdenen. Og det betød jo, at hun måtte stoppe som dirigent for vores kor. Men hun lovede at 

blive året ud, selv om hun skulle tiltræde det nye job, og hun lovede desuden hjælpe os med at finde 

en ny dirigent.  

Resultatet af det blev, at Zakarias skrev til os og ansøgte om stillingen som vor nye dirigent. Og det 

gik, som I alle sammen ved, meget hurtigt. Den 29.10. var han til prøvedirigering hos os, og blev 

derefter ansat med start pr 1.1.2020.  

Generalforsamlingen 2019 var den 1.10. Søndag den 27.10. var vi Brøndby Strand Kirke for at 

deltage i ”Telekorets” 30 års jubilæumskoncert. Den 10.12. havde vi julekoncert i Jesu Hjerte Kirke 

– Den sidste koncert med Louise, der heldigvis gik godt. Vi sluttede efterårssæsonen 2019 ugen 

efter, den 17.12., og sagde farvel til Louise med tale, gave og festsange. Jeg skal sent glemme synet 

af det improviserede band af trompet, guitar og perkussion bestående af opvaskebalje og 

opvaskebørste ude fra køkkenet.  

Forårssæsonen 2020 startede den 7.1. med Zakarias ved klaver og nodestativ, og vi kom fint fra 

start med et relativt enkelt repertoire til dels taget fra korets omfattende ”bagkatalog”. Men… som 

vi ved, så ramte Covid-19 landet i februar, og i midten af marts blev Danmark lukket, og vi måtte 

indstille de fysiske korprøver og aflyse sommerkoncerten.  

Efter nogen tids total pause blev vi i bestyrelsen enige om at forsøge os med korprøver via Zoom, 

og det blev forbavsende vellykket.  

Da vi havde aflyst koncerten, fik vi i stedet efterårets repertoire på plads, så vi kunne bruge 

prøverne til at begynde at indstudere det. Den 7.6. sluttede vi sæsonen af på ”Møllegården” -næsten 

som vi plejer-. Vi måtte droppe den traditionelle buffet og i stedet tage mad & drikke med til eget 

brug - Men det blev festen ikke mindre vellykket af! 

STATUS: Det har været en mærkelig sæson.  Vi fik meddelelsen om Louises farvel allerede inden 

generalforsamlingen sidste år – men fandt heldigvis hurtigt en virkelig god afløser for hende. Men i 

marts lukkede Danmark – og vi måtte finde på nye løsninger, og selv nu, hvor vi er i gang igen, er 

det stadig en usikker tid. På positivsiden står, at der alligevel er kommet adskillige nye medlemmer 

til trods for usikkerheden og især, at det er lykkedes at fortsætte trods restriktioner og mange 

Corona-afbud.  

TAK TIL: Kære Zakarias, du må være først på min takkeliste. Du fik mildt sagt en besværlig start 

på dirigentposten, men jeg synes virkelig, at du har klaret det så flot og været hurtig til sammen med 
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os at finde gode løsninger på de vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med nedlukningen, og 

den usikre situation vi står i lige nu. Jeg tror, vi alle sammen er glade for den store entusiasme og 

det store engagement, du har vist, lige fra vi mødte dig. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet 

med dig i denne sæson, som forhåbentlig også endelig kommer til at inkludere en koncert i 

forårssæsonen.  

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-(i hvert fald inden 

nedlukningen) for at flytte borde og stole og brygge kaffe og the – og især for ved flere lejligheder 

at komme ind bare for at lukke op for os. Og når vi nu er ved det med forplejningen: Tak til Peer for 

at sørge for indkøb af drikkevarer til flere lejligheder: fester, koncerter o. lign. 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 for godt samarbejde for eksempel i forbindelse med lokalereservationer og 

lejekontrakter.  

Og især vil jeg også takke jer alle sammen for opbakning til bestyrelsen og koret som sådan i denne 

vanskelige tid….. Man kunne have frygtet, at det hele ville gå i opløsning – men det er altså ikke 

sket, fordi I alle sammen har villet, at koret skulle fortsætte på trods af situationen. 


