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 Bestyrelsens årsberetning for 2021-2022 

Dette er en glædens årsberetning. Glæden over at det lykkes på trods, og må gerne vises i dag. 

På sidste års generalforsamling, blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer, Claus Vesterholt, 
Lisbeth Stenstrop og Jette König. Kristian Østergaard blev genvalgt bestyrelsesmedlem, mens Lissi 
Hyldgård og Trine Kastrup Dalsgaard blev stående som suppleanter. Ud af bestyrelsen trådte Mia 
Korsdal Stensballe og Karin Hageman. Anne Thomsen var fratrådt tidligere på året grundet 
sygdom. Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig dog på utraditionel vis med 
Kristian som kasserer, Claus som sekretær, Lisbeth som næstformand og PR-ansvarlig og Trine som 
formand, mens Lissi og Jette blev udpeget til arbejdende suppleanter. Efter Karins udtræden af 
bestyrelsen har korets tørklæder og slips fået hjem hos Trine Kastrup Dalsgaard, mens fanen har 
fundet plads på Pers kontor i Sognegården. 

Efter to år med COVID-nedlukning lykkes det i efteråret 2021 og foråret 2022 at komme helskinnet 
gennem mange af vores planlagte korprøver og næsten alle koncerter. Da vi mødtes i september 
2021, var det med et stort arbejde foran os. Vi vidste alle, at det kunne blive fantastisk, men om vi 
kunne komme i mål, var usikkert. Heldigvis blev vi ført med sikker hånd, både med hensyn til en 
meget tiltrængt stemmetræning af vores alle sammens Syngemester, samt gennem Messias-
værkets udfordrende satser under Pers sikre styring. Vi sætter alle pris på begges indsats, hvorfor 
de fortjener en stor hyldest.  

Händels Messia blev øvet og opført som et samarbejde mellem Nordjysk Vokalensemble, Sct. 
Mortens Kirke Vokalensemble, Skørping Sangkor, Aarhus Strygerensemble og solister: 
Camilla Button, sopran, Marie Keller Sørensen, alt, Jens Jagd, tenor og Jens Bovè bas. Morten 
Lønborg Friis stod for direktionen. Værket blev opført ved 3 koncerter søndag den 5. december 
2021 (Skørping), torsdag den 9. december 2021 (Lindholm), lørdag den 11. december 2021 
(Randers), straks hvorefter hele Danmark lukkede ned, forhåbeligt for sidste gang. Korets 
traditionsrige julefrokost og koncert på plejehjemmet blev aflyst i 2021. 

På generalforsamlingen i 2021 blev der fremsat forslag fra den siddende bestyrelse, om at melde 
koret ind i Kor72 og dermed ud af Danske Folkekor og NOFO. Det blev effektueret pr. 1 januar 
2022. Vi har været glade for NoFo, og vi takker Birgit for sin indsats der. 

Foråret 2022 blev et travlt forår med øvninger til indvielse af 100-salen, hvor Syngemesteren først 

gav os alle indsigt i et langt liv med sang og musik, hvorefter koret havde en mindre heldig 

optræden i et klangløst rum, efterfulgt af et dejligt syng-sammen-arrangement i Musikkens Hus og 

alsangsarrangement i Rebild Bakker. Til trods for en sen start på årets korprøver i midten af 

februar, nåede vi til stor glæde for alle, godt i hus med koncerten i Musikkens Hus d. 3 april, dog 

med hjælp fra gode venner, der blev ”alt-stand-ins”. Syngemesteren hjalp os som så ofte før godt 

igennem denne koncert. Tak til Søren for det. 

Sangene: ”Last Post, Det haver så nyligen regnet, Hvor smiler fager den danske kyst, Lysfyldt 

morgen og Det bliver atter stille efter stormen til alsang-arrangementet d. 8. maj blev øvet med 

Per som dirigent. Ydermere sang vi de dejlige fællessange: Himmerlandssangen, Noget om helte, 

Nu lyser løv i lunde, Kom maj du søde milde, En lærke letted', Frihedens lysdøgn” Det blev en dejlig 

dag i bakkerne med dejligt vejr og Johanne som kordirigent, Per på klaver, Peter på guitar og  
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Morten på violin til sangene. Vi skylder dem alle tak, men koret vil gerne rette den største tak til 

Per for hans måde at håndtere koret på. Altid positivt og glad med masser af gå-på-mod. 

Efter 20 år takkede Kristen Hansen i januar af som webmaster og overdrog stafetten til Claus 

Vesterholt, hvilket vi er meget glade for. Kristen har gennem mange år været både arkivar og 

webmaster. Noderne har nu fundet plads hos Kristian Østergaard. Koret takker Kristen for mange 

års tro tjeneste for hvilke, vi skylder ham mange tak. 

Gennem hele foråret havde bestyrelsen af flere gange entreret med en workshop med Søren 

Rasmussen, som COVID desværre fik sat en stopper for. Det blev endelig en realitet d. 5 maj, hvor 

18 af korets 28 medlemmer havde muligheden for at blive dirigeret af koret forhåbelige nye 

dirigent. Bestyrelsen håber, at korets medlemmer vil stemmes ja til en indstilling om, at Søren 

Rasmussen indtræder som korets fremtidige dirigent og kunstnerisk ansvarlige.  

De fleste af korets medlemmer er spændte på efteråret med en ny dirigent. Ydermere fylder koret 
40 år. Programmet kendes endnu ikke, men når koret har vedtaget indtrædelse af dirigenten for 
efteråret, går dirigent og bestyrelsen i arbejdstøjet og planlægger programmet for efteråret. Søren 
Rasmussen tænker, et jubilæumsarrangement kan afspejle noget af korets repertoire gennem 
tiden.  

Da vi i fremtiden skal aflønne en dirigent, må korets medlemmer forvente en stigning i 
korkontingentet. Vores nye dirigent ønsker aftenskoleafregning, og derfor har bestyrelsen 
besluttet at melde koret ind i LOF, da dette vil have fordele for pensionister. Kristian vil informere 
om dette under næste års budget.  

Status på korsangerne, så er vi lige nu er 30 aktive korsangere, hvoraf to er æresmedlemmer. 
Gennem de sidste 3 år har koret mistet ca. 8-10 korsangere, hvilket vi alle er kede af. Vi må alle ud 
og hverve medlemmer, så vi sikrer et stadigt dejligt klangfuldt kor. Det arbejde håber bestyrelsen, 
alle korsanger vil hjælpe med. 

Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Claus Vesterholt løbende 
relevante informationer til koret. Vi har to facebooksider, en officiel som Claus Vesterholt bestyrer 
og Bodil vis stadig bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse 
eller være sjovt.  

Ved denne generalforsamling har vi en hel bunke af fødselarer, der skal fejres. Vi ønsker hjertelig 
tillykke til Jette Kønig 19. februar 2021, Maria Orth 1. april 2021, Kristen Hansen 30. april 2021, Birgit 
Groes Pedersen 18. maj 2021, Gerhard Kløve Jacobsen 20. juni 2021, Lisbeth Jensen 18. juli 2021, Susanne 
Livbjerg Bevense 14. januar 2022, Kristian Østergård 17. april. 2022, Lissi 6. maj 2022, Karin Hageman15. juli 
2022. 

På bestyrelsen vegne, har jeg nu kun tilbage at sige tak for koråret 2021/2022, tak for 
samarbejdet, tak til alle, der har påtaget sig ekstraarbejde med fondsansøgninger, bagning, 
kaffebrygning og opvask til vores arrangementer, tak for jeres engagement og trofasthed over for 
vores gamle Sangforening af 1895. Et kor, der til stadighed er værd at synge i. 

På bestyrelsen vegne,  

Trine Kastrup Dalsgaard, maj 2022. 


