
Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling er der forandret en del på vores gamle kor. 

Vores dirigent på daværende tidspunkt, Peter Bernhard meddelte, at han ønskede at afslutte samarbejdet, hvilket 

bestyrelsen måtte tage til efterretning. 

Peter valgte selv at offentliggøre beslutningen overfor koret, og det blev modtaget med respekt og anerkendelse. 

Fra offentliggørelsen og frem til sæsonafslutningen havde vi flere koncerter, som skulle gennemføres på trods af 

Peters opsigelse. Her oplevede vi, hvordan alle bakkede ekstra op om Peter, koret og koncerterne, hvilket blandt 

andet resulterede i en ekstra festlig koncert som sæsonafslutning. Jeg vil gerne takke alle medvirkende for denne 

opbakning, som var med til at bekræfte en af korets kerneværdier, at vi er sammen om at være kor. 

Bestyrelsens primære opgave blev herefter at finde en ny person til dirigentposten. Vi var enige om, at vi ville 

prøve at give koret en lidt anderledes profil, og måske udfordre både korsangere og publikum med lidt fornyelse. 

Vi havde flere kompetente ansøgere, og efter at vi havde haft en lang og grundig snak med Randi om ønsker og 

visioner, besluttede vi at tilbyde hende stillingen, og heldigvis takkede hun ja. 

Når man skifter ud på en så betydningsfuld post som dirigenten, så vil det kunne mærkes på flere måder. Blandt 

andet har vi skullet vænne os til en lidt anderledes måde at indlære sangene på. Ændringerne opleves naturligvis 

forskelligt fra person til person, men vi håber at alle har tålmodighed til at give det en ekstra chance, selvom det 

ikke helt er ”som Peter gjorde det”. 

Heldigvis oplever vi, at I tager godt imod de nye tiltag, som Randi kommer med. Og jeg er sikker på at vi kan glæde 

os til endnu flere initiativer, som tilgodeser både solister og øvrige kormedlemmer. Det var en fornøjelse at 

opleve, hvor hårdt I arbejdede for at blive klar til koncerten med Tamra Rosannes – og senere alle vores 

julearrangementer. 

Sidste års generalforsamling blev blandt andet brugt til at diskutere korets udfordringer med økonomien og 

vigende medlemstal. Som I kan se af regnskabet senere i aften, er økonomien i bedring, ligesom medlemstallet 

ser ud til at være stabiliseret. 

I år har to bestyrelsesmedlemmer valgt, ikke at modtage genvalg. 

Tak til Dorthe, for dit engagement. Det har været en fornøjelse at have dig med i bestyrelsen. Du har en meget 

ligetil og ukompliceret tilgang til mange ting, hvilket er en befrielse. Heldigvis fortsætter du i koret, så vi har 

fortsat lejlighed til at møde dig til øveaftenerne. 

Tak til Egon, som gennem mange år har varetaget jobbet som kasserer. Du har styr på finanserne, og har altid 

arbejdet til korets bedste. Du har ofte anvendt en ganske raffineret metode til at minde os om kontingentets 

betalingsfrist. Medens vi andre står og nyder kaffepausen, har du placeret små søde hilsener på stolene, med en 

påmindelse om betalingsfristen. Du er også trofast kaffebrygger, og har også været en af de flittigste til kørsel og 

opsætning af grej. Det håber vi dog at du vil fortsætte med, selvom du træder ud af bestyrelsen. 

Morten trækker sig som revisor efter mange år på posten. Tak for det grundige arbejde, du har lagt i opgaven. 

Tak til Helen, som er webmaster, og opdaterer hjemmesiden. 

Tak til Randi for en engageret indsats på dirigentposten. Jeg glæder mig til at se, hvor vi sammen kan bringe koret 

hen. 

Tak til Emil for dit inspirerende akkompagnement. 

Til sidst vil jeg sige tak til jer alle, fordi I hjælper til, der hvor I kan. Kun ved en fælles indsats kan dette kor bestå. 

Flemming Lassen Nielsen, 

Formand. 


