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God Sommer
Jeg håber alle har haft en god sommer. Vejret har været skiftende og efter min bedste
mening, fint.
Vi skal snart starte på efterårsæsonen og efter Lisas afgang er jeg sikker på at der mellem
medlemmerne er flere, der gerne vil høre hvordan korets situation er lige nu – god, skal jeg
hilse og sige, men mere om dette senere.
Bestyrelses ansvarsområder
Bestyrelsen har efter sidste ordinære generalforsaming konstitueret sig som følger:
Formand: Eiliv Haugland
Næstformand: Oluf Emborg
Sekretær: Ole Bastue Jacobsen
Regnskabsfører: Flemming Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Ida Sloth Bonnevie
Bestyrelsesmedlem: Mette Krabbe
Suppleant: Jette Bastue Jacobsen
Suppleant: Bente Mørup
I forbindelse med denne konstituering blev ansvarsområderne fordelt. Min rolle i dette er
samordnende og konsulterende – det er den enkelte ansvarhavende der selv styrer
kommunikation og aftaler med eksterne samarbejdspartnere samt laver oplæg til
bestyrelsens beslutninger på området.
Mørdrup Kirke
Dette efterår kommer vi til at øve på samme tidspunkt som gospel koret ‘Open Voices’
øver i kirke rummet. Jeg er lidt spændt på hvordan det kommer til at gå, men forhåbentligt
bliver det uden problemer. Måske blive det en fordel for os, idet vi har et større sangglad
publikum at rekruttere fra.
Aftenskole
Sidste sæson blev koret tilknyttet Helsingør Aftenskole. Lisa kunne ikke få aftenskolens
lønudbetalingen til at passe med sit system så i stedet kunne vi ansætte Edwin som
accompagnatør. I år har aftenskolen tilbudt at ansætte både Edwin og den ny dirigent så
hvis det også passer dirigenten, letter det noget på vores økonomi.
Wales koret
Aftalen med dette kor er stadig at de kommer til Danmark 3 - 4 dage, Tivoli dagene, i maj –
juni 2020. De præcise datoer vil være til rådighed først i 2020. Vi regner med at privat
indkvartere alle. Tivoli dagene og begge kors deltagelse heri var et stort hit hos Wales
koret. Derudover forventer vi at skulle holde en koncert i lokalområdet med begge kor,
med lidt fra begge og noget fællessang. I kan godt begynde at øve walisisk :)
Forårskoncerten
Forårskoncerten i Mørdrup blev en succes. Se bare Oles anmeldelse i Helsingør Dagblad
som var yderst positiv :) Træerne vokser ikke ind i himlen, og der er områder vi kan blive
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bedre på. Acapella falder mig ind ligesom vi skal stramme disiplinen internt i koret og
overfor dirigenten.
Dirigent
Lisa meddelte mig ca. 6 uger før forårskoncerten at hun ikke ønskede at fortsætte efter
sommeren. Samtidig bad hun om at denne beslutning ikke blev kendt af koret før efter
koncerten. Det var en tung beslutning kun at indvi Oluf og ingen andre i dette. Tak til kor
og bestyrelse for at acceptere denne beslutning efter publiseringen.
Og nu til den ny dirigent:
Det har været et kortspil med blind makker. Bestyrelsen har haft kontakter og følere ude i
alle retninger og har også været i kontakt med forskellige emner. Nogle har været meget
lovende, andre måske lidt for langt ude – en enkelt ville have 75.000+ for et års
engagement. Vi har været lige ved et par gange, men hver gang er noget kommet på
tværs.
Som det ser ud nu har vi indgået en aftale med Tine Grönlund som de fleste har set og
oplevet ved forårskoncerten i Gurre Kirke. Det var hende der dirigerede mandskoret.
Vi mangler den afsluttende samtale med Tine i begyndelsen af september, men
ansættelsen ser ud til at holde.
Jeg håber alle vil tage godt imod Tine.
Repetoire
Bestyrelsen har diskuteret repoiret for denne sæson og vi har aftalt at Dansk Jul, og
Fællesskab skal være det bærende. Det er med vilje lidt luftigt idet vi gerne vil give den ny
dirigent indflydelse på dette. Repetoire listen fra sidste år der blev lavet med korets hjælp,
kan i denne sammenhæng blive en god kilde til inspiration. Vi ønsker at lave et repertoire
med kendt og nyt således at vi også kan få opbygget et udenadsrepertoire.
Kordag
Også i år skal vi have en kordag. Malene Bichel kommer og holder en hel dag med koret d.
26/10. Detaljer følger senere. Malene var en af kandidaterne som ny dirigent som vi
takkede pænt nej tak til. Hun har lovet at ville stille op som vikar, hvis der bliver behov for
det.
Lars Karnov som vi alle husker fra basgruppen trak sig tilbage fra koret i sidste sæson for
at være tæt på sin datter Kristine der havde fået kræft. Det er med den største medfølelse
at jeg kan meddelel at datteren døde 17/8. Hun bisættes fra Egebæksvang Kirke 27/8 kl.
1400.
Jeg håber at se Lars igen i basgruppen i løbet af denne sæson.
Samtidig skal der lyde en tak til alle der deltog i Ullas begravelse. Familien satte stor pris
på engagementet.

På trods af også de kedelige meddelelser håber jeg vi ses med godt sommerhumør 9/9 kl.
19:00, 2019

Med venlig hilsen
Eiliv
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