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Formandens beretning 
 

  
Så er vi kommet til formandens beretning. Nu kan I roligt læne jer tilbage, der er meget at 
berette fra det forløbende år. Jeg vil starte med korets aktiviteter, og derefter sige noget om 
bestyrelsens arbejde.  
  
Koret: 
Det startede jo med sidste års GF som afholdt online. Det var midt i en ørkesløs 
coronanedlukning, og vi havde ikke set hinanden siden november. Der var 24 enheder logget 
på til mødet, det overraskede mig lidt, at det var hvad vi kunne mønstre ud af et kor på 
nogen og fyrre deltagere.  
Jeg var faktisk på det tidspunkt var decideret bekymret for, at nedlukningen havde ført til så 
megen mangel på motivation at vi simpelthen havde mistet en del medlemmer på den 
bekostning.  
Heldigvis kom folk jo lige så stille tilbage og mine bange anelser blev gjort til skamme. 
Dejligt, at se så mange her i aften.  
  
På et tidspunkt i april, blev der lempet lidt på forsamlingsforbuddet, og man måtte samles 50 
personer udendørs. Den mulighed greb Lisbeth og foreslog at vi begyndte at mødes til fælles 
høskolesang så længe man nu kunne holde ud at stå udenfor. Brian fik arrangeret, at vi 
kunne være på området ved FDF hytten i Hvidovre. Vi var ikke så mange fra koret de første 
par gange, men stille og roligt kom der flere til. Det var dejligt at synge sammen igen, selvom 
det var hundekoldt i starten, de første gange vi mødtes, var man ved at få frosset fingrene til, 
når der skulle blades en side I bogen eller scrolles på mobilen. Men vi fik rørt 
Højskolesangbogen og der var en ny måde for os at synge sammen på.  
  
Den 21 maj  var der kommet endnu en lettelse af forsamlingsforbuddet, og vi fik vi lov at 
rykke indenfor og havde en enkelt koraften i FDF hytten. 
  
Den 29 maj holdt vi jubilæums-sommerfest i højskoleforeningens have. Det var dejligt vejr, 
og en rigtig god aften, hvor vi fik fejret vores jubilæum.  
  
Allerede i august startede vi op igen, normalt er det jo første tirsdag i september. Men det 
gav god mening, da vores jubilæumskoncerter lå i november, og vi havde et stramt program. 
Vi havde nu fået lov til at komme tilbage her på Langgadehus, og det var dejligt ikke længere 
at skulle spekulere så meget på at holde afstand til hinanden og være bekymrede.  
  
I september holdt vi korweekend, det flaskede sig sådan at selve 20 års jubilæumsdagen 
den 11 september faldt på en lørdag, og det blev så lørdagen i vores korweekend.  Vi kørte 
et intensivt program, der er ingen tvivl om, at Lisbeth har haft høje ambitioner hele vejen 
igennem med hensyn til vores jubilæumsprogram. Det var en rigtig dejlig weekend. Jeg føler, 
at det sociale samvær var helt i top og vi var rigtig gode til i fællesskab at få afviklet alt det 
praktiske mht. opsætning af stole, borddækning og oprydning osv.  
  
I oktober havde vi vores årlige café aften på Café Phenix. Det var en lidt anden model end vi 
plejer, vi stoppede korprøven en halv time før normalt og nøjedes med at drikke en kop kaffe 
sammen.  
  
Så oprandt november, hvor vi afholdt vores jubilæumskoncerter. Vi nåede det akkurat lige før 
vinterens corononanedlukning.  
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Det var et brag af en fejring af korets jubilæum, og det var jo også Lisbeths og en del af 
kormedlemmernes - jubilæumsår. På programmet havde vi nordisk kormusik, som Kor Dialis 
har sunget hen over de sidste 10 år, og så havde vi Faurés Requiem. Vi gjorde det rigtig 
godt - og jeg tror, vi fik indfriet Lisbeths høje ambitioner. Det var med musikere og solister, og 
en fornem reception efter den sidste koncert. Og der var pænt med publikummer. Vores 
koncerter blev foreviget med fotos og video. Det hele er ikke blevet offentliggjort endnu, det 
skal nok komme. Fotos fra den første koncert kan man se i Jens' gruppe på Facebook.  
Stor tak til alle dem der har ydet et stort stykke arbejde i forbindelse med koncerterne, folk fra 
bestyrelsen, PR udvalget og en masse andre. 
  
Fredag den 19 november holdt vi julefrokost ovre på Fy og Bi på Valby Langgade. Det var en 
rigtig hyggelig aften - for nogen blev det ret sent. Vi fik mulighed for at tjene en øl ved at 
optræde med vores svenske drikkevise - nu er vi ved at kunne den (formanden er godt 
tilfreds). 
  
Så havde vi opstart igen den 4 januar - troede vi. Desværre var der stadig nedlukning i et 
omfang, så aftenskoler ikke måtte starte op. Vi måtte derfor springe over de første par gange 
i januar, og havde endelig vores første øvegang den 18 januar. I starten var det stadig 
præget af corona, vi måtte tjekke coronapas de første par gange og vi var ikke helt fuldtallige 
til at starte med, da nogen havde brug for at afvente udviklingen i smittetallene. 
  
Nu har vi netop igen haft korweekend, denne gang sammen med Campuskoret, som vi skal 
optræde med til vores forårskoncerter. Det var sjovt og anderledes at synge sammen med et 
andet kor, og jeg synes det gik rigtig godt. Igen var der en stor entusiasme fra alle sider og et 
stort engagement med hensyn til at få alt det praktiske til at gå op. 
  
Det skal også med i beretningen at der i det forgangne år har været et par små optrædener i 
mindre grupper. To gange med 8 personer og en gang med 12 personer, hvilket vil sige 2-3 
personer på hver stemme. Det har været to arrangementer i privat regi og en minikoncert på 
Ørestadens plejecenter. De her små arrangementer har givet lidt ekstra indtægter til vores 
korregnskab. 
  
Det var en nogenlunde kronologisk gennemgang af vores koraktiviteter hen over det seneste 
år.  
  
Med hensyn til udviklingen i medlemsbestanden, så er vi så heldige at vi har fået et par nye 
korsangere. Der er vores nye Mette som startede efter sommerferien som anden sopran, 
Gunnar som er kommet til i løbet af sæsonen og som synger anden bas, og så Ane, vores 
nye sopran og Hanne, vores nye alt som begge er startet op her i det nye år.  
  
Vi har desværre måttet sige farvel til Claus, som ellers har været en trofast 1. bas i mange 
år. Han er flyttet til Jylland, og der er lidt for langt at pendle.  
  
  
Så vil jeg sige lidt om bestyrelsesarbejdet det forgangne år:   
I bestyrelsen har vi også måttet sige farvel til Claus i løbet af efteråret. Til gengæld har vi fået 
Mette som nu er kommet ind i bestyrelsen fra sin suppleantpost. 
 
Af de synlige aktiviteter bestyrelsen har haft, så giver det jo sig selv at vi har haft rigtig travlt 
med planlægning og koordinering af vores jubilæumskoncerter. 
Hanne har haft et stort arbejde med regnskabet, Kette har stået for reception I Brøndby 
strand, vi har skullet koordinere fotografering og videooptagelse og i den forbindelse har vi 
også skullet forholde os til GDPT fordi vi har haft de her eksterne solister og musikere som 
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har deltaget i vores koncerter, så der har været noget korrespondance frem og tilbage med 
dem og adgang til billeder osv.  
Jeg vil også tilføje her, at Lisbeth også har haft ualmindeligt travlt i efteråret, det siger sig 
selv, at der for hendes vedkommende har ligget meget arbejde bag vores koncerter, det har 
været et ambitiøst program og der har været megen koordinering med de eksterne musikere. 
Så hun har virkelig gjort et rigtig stort stykke arbejde, formentlig også ”en lille smule” ud over 
det, hun får løn for. 
 
Og så har bestyrelsen selvfølgelig også nogen opgaver i forbindelse med koordinering af 
sommerfest og korweekender.  
  
En anden ting, der også har kastet en del aktivitet af sig hos bestyrelsen er den 
rekrutteringskampagne, vi kørte hen over efteråret. Som jeg tidligere har fortalt fik vi 
mulighed for at søge nogen midler hos Københavns kommune til foreningers genstart efter 
coronanedlukning. Vi sendte en ansøgning afsted i forsommeren, på det tidspunkt havde vi 
ikke noget overblik over, hvor mange kormedlemmer der vil vælge at fortsætte efter den 
langvarige coronanedlukning. Vi var så heldige at få bevilget det beløb vi havde ansøgt om, 
så vi kunne køre engagere et eksternt bureau til at køre en kampagne på Facebook hvor vi 
annoncerede efter nye medlemmer.  
  
En yderligere ting jeg vil sige lidt om, er at vi forbereder os på at vores hjemmeside skal 
køres over på en ny platform (Vupti Web). Det skulle kunne en hel masse og gøre det mere 
intuitivt at bruge hjemmesiden og lave ændringer på den osv. Det er noget blandt andet 
Klaus har brugt en del tid på, og han er stadig involveret. Vi er så heldige, at han vil meget 
gerne gøre arbejdet færdigt og få hjemmesiden up at køre på den her nye platform, så den 
er klar til at bestyrelsen kan tage over. Jeg tænker, at det er i trygge hænder hos Klaus. 
  
En sidste ting, der har fyldt rigtig meget i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år er selvfølgelig 
corona. Vi har hele tiden skullet holde øje med ændringer i regler og retningslinjer, og det var 
ofte først i absolut sidste øjeblik, vi vidste hvad vi skulle forholde os til.  
Måtte vi holde sommerfest - i så fald under hvilke omstændigheder - og skulle der tjekkes 
coronapas?  
Hvad var afstandskravene, da vi startede op i august. 
Ved vores koncert i Brøndbyøster kirke kunne skulle der pludselig vises coronapas i fald vi 
blev mere end 200 personer. Vi kunne jo ikke vide på forhånd hvor mange publikummer der 
ville dukke op, så derfor blev vi nødt til at tjekke.  
Da vi fik lov at starte op her den 18 januar, var der pressemøde en onsdag eller torsdag 
aften ugen forinden hvor der jo blev givet noget generel information. Men det var først i løbet 
af weekenden det blev offentliggjort hvordan man skulle forholde sig som aftenskole og 
hvilke regler der gjaldt for plejehjem.  
Så medførte coronanedlukningen sidste år jo også at vi endnu engang måtte forholde os til 
alt det med refundering eller modregning af kontingent osv. Og mulighed for delvis 
kompensation af Lisbeths løn.  
Sidst men ikke mindst, så har coronaen også haft den konsekvens at stort set alle til vores 
bestyrelsesmøder i et eller andet omfang har været delvist fordi nogen har været I 
selvisolation som nærkontakt eller mens man ventede på resultatet af en test. Så vi er 
efterhånden blevet vant til at have et eller to bestyrelsesmedlemmer siddende for bordenden 
på en computerskærm. 
  
Coronaen og vores jubilæumskoncerter tilsammen har givet en hel del mail korrespondance 
bestyrelsen imellem og det har også medført at jeg ind imellem føler, at vi har måttet 
bombardere koret med e-mails, fordi der har været så meget at kommunikere.  
Nu ser jeg frem til et år, hvor vi forhåbentligt får lidt mere ro på den front.  


