Helsingør Haandværker Sangforening af 1848
Formandens beretning for 2015
Helsingør den 15. februar 2016.
Beretningen for 2015 vil jeg starte med at sige tak alle medlemmer for et godt
og interessant år hvor der har være lidt flere udfordringer en forventet, men
hvor tingene alligevel er faldet på plads, og for det meste på den gode måde.
En speciel tak skal der rettes til vor dirigent for hendes indsats sangligt og for
hendes aldrig svigtende humør. Efter at have været i Vandel er der flere af os
der nok kunne lokkes til også at synge rytmisk mandskorsang, men det ser vi
på her i foråret om er en god ide.
Og også vor tidligere dirigent emeritus Poul Nielsen skal have en stor tak selv
om han ikke er til stede. Han stillede bare op som en selvfølge da Julie ikke
kunne være til stede i november måned grundet sit arbejde på operaen, det er
dejligt at vide at gammel kærlighed ikke ruster og vi håber selvfølgelig at han
også siger ja næste gang det kniber.
Og så er der vort forskønnelsesudvalg der virkelig har lagt sig i selen det
forløbne år. Ikke alene har de lavet meget, men det har også gjort en stor
forskel som alle kan få øje på.
For dem der har svært ved at se har forskønnelsesudvalget lavet en
opsummering af hvad der egentlig er blevet udført i de to år de har virket.
Opsummeringen kan ses på vore hjemmeside under foreningen 
forskønnelsesudvalget, eller i den trykte udgave der ligger i mappen der også
indeholder bestyrelses referater.
Finn Virum skal have tak for han endeløse kamp for at holde opvaskemaskinen
kørende så den vasker som en hvid tornado, samt hans hjælp til andre af
foreningen elektriske apparater når Verner har brug for en sparringspartner.
Også i år skal der lyde en tak til Erling for hans evige indsats for at få os alle til
at blive alkoholikere, det er noget der påskønnes når vi taler om foreningens
økonomi.
Og tak til Peter der passer vor hjemmeside med flid og stor ildhu. Når man
beder on at få noget lagt på hjemmesiden er det betrykkende at vide at det
sker inden for ganske kort tid. Jeg vil derfor opfordre jer til at bruge
hjemmesiden ofte da næsten alt hvad vi modtager bliver lagt der. Husk det er
kun på de hemmelige sider man kan se den slags så sørg nu for at få et login
til siden.
Og så skal Merete lige nævnes fordi hun utrætteligt gør rent efter os når vi har
svinet i forbindelse med vore arrangementer, hun gør det altid gratis men det
sørger hun også for hver gang at jeg ikke glemmer.
Og som det sidste skal der også lyde en tak til bestyrelsens medlemmer der
alle altid er parate til at stille op og yder en indsats for at foreningen forsat kan
eksistere under eget tag i hyggelige omgivelser.
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Og så til årsoversigten.
Foreningen nu 168 år gammel, vi er nu 21 medlemmer inklusiv dirigenten, plus
tre vi nok ikke ser så meget til mere fremover, nemlig Poul, Richard og Robin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

21. april Fælles koncert med Kronborg Brass
4. maj 70 årsdagen for Danmarks befrielse ved Sveasøjlen
Vi er blevet spurgt om vi ville være med i år.
26. maj Sølvbryllup reception Grete Sissel og Poul Emil.
2. juni Ørn byder på tragtement i anledning af fødselsdagen (65 år).
11. juni Sommer koncert med Helsingør Kvindekor.
16. juni holdt vi sommerafslutning og gik på ferie.
1. august Fødselsdagsreception hos Finn Duus (70 år).
1. september startede vi igen til sang efter sommerferien.
25. september Kulturnatten i Helsingør på Kulturværftet med sang på
dårligt sted og stand der ikke var overrendt.
1. november genopstod Poul 4 gange i sit gamle job som dirigent og
hjalp os med julerepertoiret. Det var en smuk indsats vi alle
påskønnede
1. december gav Bruno smørrebrød i anledning af sin fødselsdag (70
år).
10. december Julekoncert med Kvindekoret i Mariekirken. Det skal
være bedre i år. Det var ikke en katastrofe med fællessangen, men det
nærmede sig.
15. december Juleafslutning i koret.
12. januar 2016 startede vi op efter juleferien.

2015 blev også et godt år rent økonomisk. Vi fik penge til at få lagt nyt gulv i
køkkenet, vi fik ordnet den lille mellemgang og fik pudset op ude i fyrrummet.
Der mangler stadig lidt i fyrrummet, men det skal Verner nok få sat styr på
sammen med de frivillige kræfter han kan samle. Det drejer sig om tætning og
maling af bagdøren samt lidt andre småtterier der skal gøre rummet mere
indbydende.
Der er også blevet råd til at murværket over og rundt omkring vinduerne på
facaden kan bliver repareret.
Derudover er der blevet indkøbt nye overskabe ud til køkkenet. De mangler at
blive sat op som i ser, og vi behøver derfor 3 – 4 mand til at tage de gamle
skabe ned, ordne væggene hvor de har hængt med spartel og maling og få de
nye skabe hængt op, alt i alt nogle timers arbejde der skal udføres enten den 4
– 5 – 6 marts eller den 18 – 19 – 20 marts.
Du kan melde dig hos Henrik hvis du kan nogen af dagene i den ene eller
anden periode.
Også i 2016 sr det ud til at vi kommer til at tjene penge på udlejningen, der er
allerede nu booket en del ud og resten skal nok komme hen af vejen. Som
kuriositet kan jeg nævne at vi allerede nu har lejet lokalet ud i enkelte dage i
2018.
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Det bringer mig for resten ind på en diskussion der er åbenbart finder sted i
koret, og som jeg første gang hørte Axel tale om. Diskussionen går på om
koret efterhånden bliver drevet af bestyrelsen, og specielt af formanden, mere
som en forretning end som et kor.
Og svaret er at sådan kan det godt se ud, men det er næsten umuligt at få
tingene til at hænge sammen og få råd til at have foden under eget bord, hvis
ikke man betragter vores foreningshus som en forretning der helst skal give
overskud. Til dem der syntes forretningen HHSF Sangerhus fylder for meget er
der kun sige ”vi forsøger at tilgodese både forretning og sangforening i lige
meget, men nogen gange kan der være omstændigheder der går at man i en
periode må bruge mere tid på den ene eller den anden del.
Som I alle ved er formanden på valg i år og ønsker man en anden linje end
den der kører nu er det måske en god ide at se sig om efter en anden, måske
knap så merkantil indstillet, formand til at udfylde posten.
Bestyrelsen har, ligesom sidste år holdt fire møder i det forgange år, og som
alle ved er referaterne tilgængelige i papirform for alle interesserede.
Referaterne findes også på vores hjemmeside på de ”hemmelige sider” hvor
der kræves login for at få adgang. Mangler du et login skal du søge om det på
nettet eller tale med Peter Kirkeby der kan rådgive dig herom.
Og hvad så med den nærmeste fremtid?
Foreløbig er der planlagt:
Forårskoncert med Kronborg Brass i Mørdrup Kirke den 12. april
Julie er allerede gået i gang med at øve programmet så vi skal nok nå at blive
klar til tiden.
Maj arrangement
Der er endnu ikke sat en dato på dette arrangement da det er afhængig
hvornår dirigent kan afse en søndag eftermiddag.
7. juni er der sommerafslutning i koret
9. juni er der sommerkoncert med Kvindekoret i Vestervang kirke
10 juni starter sommerferien
30. august starter vi sang igen
23. september er der Kulturnat
Det skal ikke være samme sted som sidste år, men jeg mener vi nok skal finde
på noget inden da.
Og så ”The Dark Horse”. Det er besluttet at vi (HHSF) laver et
kursusarrangement for mandskor med Jon Hollesen, som vi har mødt i Vandel,
som kursus leder.
Kurset bliver afholdt i København hos det grafiske kor, og får et betydeligt
tilskud fra Dansk Sangerforbund.
Der bliver inviteret medlemmer fra følgende kor:
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1. Det Grafiske kor
2. Nakskov Sangforening
3. og selvfølgelig HHSF.
Vil i Høre nærmere kan i henvende jer til Kurt eller Henrik der kan give en
introduktion til Jons kurser. Se nærmere på www.aria.dk.
Og må jeg sige det meget kort de der ikke prøver at være på kursus hos Jon
Hollesen vil fortryde det når de bagefter hører hvor inspirerende og givende
det er.
Vi vil meget gerne have vores dirigenter med og håber vi kan få tingene til at
gå op i en højere enhed så så mange som muligt kan deltage.
Datoen ligger ikke fast af gode grunde, men vi vil gerne have en indikation af
hvornår I kan afse tid, skal det være før eller efter sommer ferien?
Og så til det sidste punkt i min beretning.
Der har på det sidste været en heftig diskussion omkring omgangstonen og
måden at tale til hinanden her i foreningen. Det har nok primært være
Ausbjørns og min omgangstone og opførsel der har været omdrejningspunktet,
og her på det sidste må man sige at det suverænt har været mig der ikke har
forstået at tingene har ændret sig fra tidligere tiders frisprog og til modne
mænds opfattelse af hvad man kan og bør sige til hinanden.
Det kan jeg kun beklage og mener derfor at vi alle fremover må tænke lidt
nærmere over hvad vi siger til hinanden, hvordan det siges og hvor lang tid
man bruger på at sige det. Kort sagt vis lidt mere hensyn til de andre
kormedlemmer så alle kan være her selv om de ikke taler så højt og længe
som andre, vi skulle nødig uforvarende komme til at skræmme nye sangere
væk, og der har faktisk været et par stykker af slagsen her på det sidste der
har spurgt om de måtte komme forbi og møde os.
Jeg vil gerne slutte af med at vi alle rejser os og råber et trefoldigt leve for den
gamle forening og håbe den holder mange år endnu, den er i alle tilfælde godt
på vej.
Skål og tak for jeres tålmodighed.
Peter Soelberg
Formand
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