
 

Generalforsamling tirsdag d. 7. februar 2017    
                             

 

Beretning for perioden 1/1 - 31/12 - 2016. 

 
Den 1. januar 2016 tiltrådte Ingeborg Lindhardt Toft som dirigentvikar for Karen Bünemann. 

Karen valgte at fortsætte sit arbejde i gymnasieskolen og Ingeborg fortsatte som dirigent for 

koret. Vi siger tak til Ingeborg for et spændende og arbejdsomt arbejde. 

Ved starten af 2016 bestod koret af 30 sangere. 11 sopraner, 8 alter, 6 tenorer og 5 basser.  I årets 

løb meldte 4 sig ud og ved årets afslutning yderligere 3. Der er kommet 2 nye sopraner og en ny 

alt, en af sopranerne har søgt orlov i foråret, så vi er 24 ved årets start. Den ene nye sopran var 

Annette Johansen, som vi bød velkommen tilbage. 

Midt i  december modtog vi meddelelsen om Kate Saxosens død d. 13. december. Hun havde 

været med i koret i mere end 50 år og en trofast sanger i altgruppen. Æret være hendes minde. 

 

Ved generalforsamlingen i februar 2016 besluttede vi at dele formandskabet i en intern formand 

og en ekstern. Kristian Nielsen blev valgt til at være intern formand og Hanne Hansen fortsatte 

som ekstern. Kristian har med stor omhu varetaget al kommunikation til kor og dirigent. Han var 

ansvarlig for julekoncerten. Hans grundighed og arbejdsomhed medvirkede til den gode 

oplevelse som kor og tilhørere havde ved koncerten. 

 

 Årets første arrangement i 2016 var en sanglørdag d. 12. marts på Fristedet i Skæring. Vi 

havde en hyggelig dag, hvor der både var tid til indstudering af sange og hyggeligt 

samvær. 

 

 Forårsafslutningen blev afholdt d. 17. maj, hvor vi samtidig havde generalprøve til 

koncerten i Hovedgård. Det blev en hyggelig aften, hvor festudvalget havde bestilt mad 

udefra. Tak til dem for det gode arrangement. 

 

 Ingeborg havde fået etableret et samarbejde med Cantando koret fra Hovedgård, hvor 

hendes veninde Signe Nyboe Hagner er dirigent. Det blev et samarbejde, hvor også 

Hovedgård Blæserne deltog. Vi afsluttede med en festlig koncert d. 19. maj i Hovedgård. 

Hvert ensemble havde indslag og vi havde flere numre sammen. Der var en pænt 

fremmøde af publikum, der var medbragte mad – og kaffekurve. 

 

 Efteråret startede med Åbent Hus d. 13. september. Der mødte kun få frem, selvom 

arrangementet var omtalt flere steder i dagspressen. Efter dette arrangement fik vi en ny 

sopran.  

 

 Julekoncerten blev afholdt d. 11. december kl. 16.00 i den store sal i Folkeoplysningens 

Hus på Vester Allé 8 i Aarhus.  Signe Nyboe Hagner var pianist. 

Vi havde lige som i 2015 planlagt dagen med sang og gløgg. Både koret og publikums 

stemmer blev rørt. Vores budget var 10.000 kr. til at dække udgifter til dirigent, pianist, 

plakater, annoncer og gløgg. Vi søgte økonomisk tilskud fra FORA’s udviklingspulje, 

DAM (Dansk Amatør Musik) og Aarhus Stiftstidendes fond. Vi fik 4.500 kr. fra FORA 

og besked om, at de kun giver tilskud i 2 år i træk. 

Det blev igen i år en meget hyggelig eftermiddag med fuldt hus. Lokalet var dejligt at 



synge i. Lokalet er bestilt til d. 10. december 2017. 

 

 

 

 Juleafslutningen blev holdt i sanglokalet d. 13. december. Som sædvanlig en rigtig 

hyggelig aften med god mad, sang, pakkeleg og dans om juletræet. Tak til festudvalget. 

 

Der er fejret 4 runde fødselsdage og 2 jubilæer.  Jørgen Aas 20 år og Karin Thomassen 10 år. 

 

Kommende arrangementer: 
14 af korts sangere har meldt sig til at synge sammen med andre kor ved indvielsen af  Aarhus 

Kulturby 2017 d. 21. januar 2017.  

Der er planlagt en sanglørdag d. 11. marts i  Fristedet , Skæring. Der forventes 1 koncerter maj 

og 1 julekoncerter. Lokalet i Folkeoplysningens Hus er reserveret til 10. december 2017 kl. 

16.00 

 

Til slut vil jeg takke dirigent, sangere, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer for arbejdet 

i det forløbne år.  

 

01.01 2017 

Hanne Hansen 


