Vivo-Koret
Formandsberetning til generalforsamlingen den 8. februar 2018.
Perioden 1. januar til 31. december 2017.
Bestyrelse
Ved generalforsamlingen den 7. februar 2017 blev der valgt en ny bestyrelse, som kom til at se sådan ud:
Formand Ivan Vangberg
Kasserer Karin Thomassen
Referent Annette Johansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Ebbesen, Birthe Mousten
Suppleanter: Aase Loft Ørskov, Jytte Aunsbjerg
Korets størrelse
I forhold til indgangen til 2016, hvor vi havde 30 sangere, havde vi ved indgangen til 2017 blot 24 sangere.
Det er et stort fald i antal sangere. Vi arbejder på at få flere med.
Korets opgaver
Vores afgående formand Hanne Hansen havde påtaget sig rigtig mange opgaver, og på generalforsamlingen
blev det vedtaget at uddelegere mange af disse opgaver. Den nye organisation og arbejdsfordelingen blev
efter generalforsamlingen sendt ud til alle medlemmer.
Årets gang
Forårssæsonen blev præget af, at Ingeborg meddelte, at hun sagde sin stilling op efter forårskoncerten. Det
betød, at bestyrelsen skulle finde en ny dirigent. Ingeborg satte os i kontakt med 3 musikstuderende, men
vi besluttede os for at forsøge at finde en dirigent, der allerede var godt etableret i Aarhus. Vi fandt
heldigvis Thorkil Høgsbro, som den 5. september begyndte som Vivo-Korets dirigent.
En anden realitet, som bestyrelsen måtte tage stilling til, var, at vores kor i løbet af 2017 havde oparbejdet
et underskud på 14.000 kroner som følge af nedgangen i kormedlemmer samt færre indtægter i form af
fondsmidler og uændrede udgifter. Dermed er vores formue nede på 25.000 kroner. Derfor er der forslag til
ændrede budgetposter for budgettet i 2018, blandt andet en lille kontingentstigning og eventuelle mindre
egenbetalinger for korets aktiviteter, bestemt fra gang til gang. Målet er, at vores regnskab ikke skal gå i
underskud, samt at der er en mindre egenkapital i form af en kassebeholdning på minimum 20.000 kroner,
som er nødvendigt, for at vi har et vist spillerum til aktiviteter samt til driften af vores kor.

Arrangementer i 2017
I marts 2017 var vi igen i Skæring sammen med Cantando-Koret. Det er flinke folk med humør og et godt
sanghjerte, og et af deres medlemmer sørgede for, at vi kunne bestille smørrebrød.
Vores forårskoncert den 19. maj med Cantando og blæserorkestret fra Hovedgaard var en god begivenhed,
som var godt besøgt. Det var rigtig hyggeligt, med et varieret program med skift mellem kor, som sang hver
for sig og sammen, samt med orkester, der spillede alene og sammen med de to kor.
Efter sommeren begyndte vi den 5. september med Thorkil som dirigent. Vi havde sat en annonce i avisen,
sat opslag op på biblioteker og ved andre samlingssteder, samt lod jungletrommerne lyde og fik dermed
nye medlemmer. Vi er i skrivende stund 26 kormedlemmer.
Vi holdt julekoncert den 10. december i FO-huset. Koncerten blev velbesøgt, og det var hyggeligt med gløgg
og småkager. Thorkil ledede koret flot som dirigent og med et fint program, hvor Thorkils søn Mathias
blandt andet også var med på violin, fik vi en god korafslutning. Der var en fin stemning og efterfølgende
fællessang. Alle hjalp godt til med det praktiske.
Juleafslutningen blev afholdt den 12. december i vores klubhus på Viborgvej med pakkeleg, juletræ og
julesange. Det er hyggeligt, at vi sidder ved det lange bord. Festudvalget havde fundet et nyt sted at købe
mad. Det var rigtig godt.

31. januar 2018
Ivan Vangberg

