
Nyhedsbrev 6        24/4/2020

Kære alle

Det er en svær tid for os alle. Jeg håber, at I alle har klaret jer 
igennem disse coronatider og er ved godt helbred.

Forårets kalender

Som I ved er intet gået som vi havde forventet denne forårssæson. Der er ingen udsigt
til, at vi kan mødes for at øve, og vi kan heller ikke optræde. De krav, som for 
øjeblikket stilles til afstand mv., kan vi ikke opfylde.

Koncerten i Gurre kirke er aflyst.

Koncerten på Nivågård Malerisamling bliver heller ikke til noget, men vi arbejder 
på, at vi synger der næste forår. Det bliver sandsynligvis sidst i april eller først i maj.

Vi har talt med Lingmare – Waleskoret – og de kommer ikke til maj. Det udestår at 
afklare, om besøget kan ske senere. Det kunne blive næste forår, og hvis kordagen i 
Tivoli bliver til noget i 2021 så omkring det tidspunkt.

Ligeledes er vores koncert i Helsingør domkirke aflyst. Naturligvis bliver der heller 
ikke en fælles fest med Waleskoret samme dag.

Vi har overvejet, om det er muligt at holde en sæsonafslutningsfest. Det skulle i givet 
fald være efter 31. maj og udendørs af hensyn til coronakravene, mest sandsynligt i 
en tilpas stor have. Vi vil senere spørge jer, om I vil deltage. Hvis et flertal er med på 
ideen, vil vi gå videre med den.

Generalforsamlingen

På baggrund af coronarestriktionerne kan vi ikke samles til en generalforsamling dette
forår. Vi holder generalforsamlingen, når der igen bliver mulighed herfor. Med hensyn 
til kontingentet for efteråret er det altså endnu ikke fastlagt.

Kontingent for foråret 

Da der ikke har været kordage det forventede antal gange, har bestyrelsen besluttet, 
at vi vil tilbageføre en del af det betalte kontingent til alle.

Tilbagebetalingsbeløbet har naturligvis sammenhæng med de gange vi ikke har øvet, 
men regnestykket kompliceres af, at vi hører under aftenskolen og de regler der 
gælder herfor.

Men vi regner med, at beløbet bliver et sted mellem 300 og 400 kr.

Vi har desuden besluttet, at I kan vælge at få beløbet ved sæsonafslutningen, men I 
kan også overføre det til efterårssæsonen, altså som en del af kontingentet for 
efterårssæsonen. I bliver senere spurgt, hvad I hver især foretrækker.

Efterårssæsonen

Efterårssæsonen er desværre ikke på plads endnu. Som I ved, ønsker Tine ikke at øve 
med os om mandagen, men i stedet om onsdagen. Vi kan ikke øve i kirken om 
onsdagen, hvorfor vi skal så finde et egnet lokale med klaver og gratis. Det har vi ikke 
fundet endnu.

Vi arbejder på at løse op for problemstillingen, men det tager dog sin tid. Men vores 
vurdering er, at vi nok skal være klar til efterårssæsonen med den ene eller den anden
løsning.



En løsning, hvor vi bliver i Mørdrup kirke om mandagen, vil nok blive det bedste.

I får naturligvis besked så snart, der er fundet en konkret løsning.

Håber vi snart kan ses. 

Mange varme hilsner

Oluf


