Generalforsamling tirsdag d. 17. februar 2015
Beretning for perioden 1/1 - 31/12 - 2014.
2014 har været et godt år rent sangmæssigt, der har været mange opgaver/koncerter. Vi siger tak
til Karen Bünemann for det gode samarbejde, som vi har med hende og hendes smittende humør.
Vi havde en dejlig start på året, idet vi havde to 50 års jubilarer, der skulle fejres:


Tirsdag d. 7. januar havde vi inviteret gamle vivo-sangere, venner og familierne til
Inger Sørensen og Kate Saxosen for at fejre, at de to damer, havde været sangere i
Vivo-Koret i 50 år. Det blev en festlig aften, hvor vi fandt nogle af de gamle satser
frem og kunne synge dem sammen.



Foråret blev afsluttet med 2 koncerter på Saxild Strand lørdag d. 10. maj og på
Folkestedet tirsdag d. 13. maj. På Saxild Strand havde man glemt at fortælle os, at der
ingen kursister var, så vi sang for 4 voksne og 4 børn. Vi tog det som en generalprøve
på koncerten på Folkestedet, hvor vi havde ca. 30 tilhørere. Her blev det en hyggelig
eftermiddag, hvor tilhørerne også deltog i fællessang.
Vi spiste på Saxild Strand og havde som sædvanligt en hyggelig afslutning på foråret.



Der var mange 70 års fødselsdage i koret i 2014. Aase Loft Ørskovs mand havde bedt
koret om at synge til hendes fødselsdag. De fleste fra koret deltog søndag d. 7.
september. Det var en stor overraskelse, da vi kom ind i lokalet syngende Dona Nobis
Pacem. Aase havde ikke anet spor.



På Åbent Hus dagen d. 9. september mødte 4 sopraner og 1 tenor frem. Ved årets
slutning var der stadig 2 sopraner og tenoren. Desuden fik koret en ny bas.



Den 16. oktober døde Jørgen Theilade. Han havde sunget i Vivo-Koret i 20 år og
måtte holde ved årsskiftet 2013/14 på grund af sygdom. Ved begravelsen stod vi
fanevagt i kirken og ca. 10 vivo’er sang, efter afdødes ønske, ved den efterfølgende
højtidelighed.



Lørdag d. 25. oktober var det årlige Kor for Kor stævne. 135 sangere fra 6 kor deltog.
Det blev en hyggelig dag. Vores koncert kunne have været bedre. Kun godt halvdelen
af koret deltog og scenen, som vi skulle stå på var sådan, at vi ikke kunne høre
hinanden. Der er et ønske fra Vivo, at vi næste år skal synge flere fællessange og
korenes koncerter være kortere.



Tirsdag d. 2. december afholdtes julekoncert i Kafé Kolind i Kolind. Stedet ledes af
KFUM og er åbent for alle. Omkring 25 havde spist julemad inden de hørte os synge.
Senere var der fællessang. En rigtig hyggelig aften.



Tirsdag d. 9. december havde vi den årlige juleafslutning i sanglokalet.
Som sædvanligt en rigtig hyggelig aften med stor tilslutning. Kun én fra koret havde
fået forfald. Flere ægtefæller deltog. En tak til festudvalget.

Sidst på sommeren 2014 solgte koret de Danske Bank aktier, som koret havde haft i mange år.
Kursen var 155.
I 2014 har Vivo-Koret fået ny hjemmeside. Vi har fundet en gratis hjemmeside og al information
om koret er flyttet hertil. Hjemmesidens adresse er uændret www.vivokoret.dk eller www.vivokoret.dk. Man kan ikke længere læse hele historien om koret, men et kort uddrag. Der er heller
ikke et område kun for medlemmer. Det betyder, at medlemslister og kor-noder sendes på mail
direkte til sangerne. På hjemmesiden findes en kalender, hvor man kan læse sæsonplanen og
datoer for korets arrangementer.
I 2014 er der både sangere, der har meldt sig ud og sangere, der er kommet til, således at koret
ved starten af 2015 består af 29 sangere (26 ved start af 2014). 10 sopraner, 8 alter, 6 tenorer og
5 basser. Vi vil stadig gerne have flere sangere på alle stemmer.
Der er fejret 6 runde fødselsdage og 2 jubilæer. Kate Saxosen 50 år, Inger Sørensen 50 år
Kommende arrangementer:
Der er planlagt en sanglørdag d. 7. marts i Fristedet , Skæring. Sangpædagog Ingrid Haking
Raaby fra Musikkonservatoriet vil øve med os. Sangpædagogen betales af KOR 72.
På nuværende tidspunkt er der truffet aftale med Danmarks Samfundet om at synge i Domkirken
på Valdemarsdag mandag d. 15. juni. Det betyder, at koret udvider foråret med nogle ekstra
sangaftener.
Vi har forespurgt i Væksthusene i Botanisk Have om en koncert lørdag d. 9. maj om
eftermiddagen.
Til slut vil jeg takke dirigent, sangere, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og festudvalg for
arbejdet i det forløbne år.
01.01 2015
Hanne Hansen

