Helsingør Haandværker Sangforening af 1848
Formandens beretning for 2016
Helsingør februar 2017.
Beretningen skal, som de foregående år, indledes med en tak til alle
medlemmer for et godt og interessant år, hvor der har være en del
udfordringer omkring koret.
I den sidste ende er alt faldet på plads selv om temperamenterne har være
oppe og kører ind i mellem.
Vi startede året med Julie som dirigent, men desværre måtte hun bede om
orlov indtil sommeren for at have den nødvendige tid til at afslutte sin
uddannelse, og hvor nødigt vi end ville skulle vi til at finde en afløser for Julie,
en proces vi næsten lige havde været igennem.
Heldigvis fik vi lokket Tine Grønlund til at tage jobbet, først i perioden indtil
Julen 2016 og efterfølgende fik vi ansættelsen forlænget indtil Julie kommer
tilbage i år efter sommerferien.
Efter lidt indkøring kom det sangmæssige snart på skinner, og jeg overdriver
vel ikke ved at sige at Tine er faldet fantastik god til, både hvad der angår det
sociale og det rent kormæssige, der er ingen tvivl længere, Tine er en rigtig
dygtig, musikalsk og vidende dirigent.
Vi har i det forløbne år derfor haft muligheden for at synge ”ude i byen” under
to forskellige dirigenter, og det er faktisk gået rigtigt godt.
Der skal også i år lyde en tak til Poul Emil Nielsen for hans villighed til at stille
op hvis koret virkelig stå i en kattepine og mangler en dirigent. Han er her ikke
i aften, men han har fået overbragt beskeden i forbindelse med arrangementet
i Vandel forrige weekend.
Skal vi kort nævne hvad vi rent sangligt har deltaget i det forløbne år drejer
det sig om følgende:
12. april: Koncert sammen med Kronborg Brass i Mørdrup kirke
4. maj: Sang ved Svasøjlen i anledning af Danmarks befrielse
22. maj: det årlige maj arrangement
9. juni: Sommerkoncert med Kvindekoret
4. november sang vi i Toldkammeret for HIFs venner
8. december var der Julekoncert med Kvindekoret
Og må jeg, nu da jeg har muligheden gøre opmærksom på to kommende
arrangementer:
26. februar: Stemmetræning i Glostrup og den
29. marts: Synge hos Mikrobryggeriet Wiibroes Venner på Hamlet
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Hvad er året ellers gået med, jo vi har da fået renoveret lidt mere af køkkenet.
Med fælles hjælp blev de gamle køkkenskabe taget ned, og de nye montere i
stedet.
Tak til alle der hjalp til i den forbindelse. Der blev også gjort noget ved
dørtrinnet ud til køkkenet, det funger nu fint og alle, specielt Merete er rigtig
godt tilfreds. Tak til Ausbjørn og Erik.
Henrik har også ydet sit i forbindelse med at der blev isat låse i alle
skabsdørene, så tak svoger.
Hvis økonomien i 2016 tillader det, i vil blive orienteret nærmere under
kasserernes beretning om foreningens finanser, skal vi snarest muligt have
udskiftet gulvet i den lille garderobe. Det er højst tiltrængt da Tove fra
Kvindekoret er gået igennem mindst en gang inden for de sidste par måneder.
At skifte gulvet er ikke så dyrt, men det kræver at vi samtidig skal udrydde de
træorme der er i konstruktionen og få efterisoleret en smule så det hele kan
holde en ny 100 års periode.
Opgave skal laves over to weekender, hvor den først går med at få taget
gulvet op og få behandlet træværket, og den anden med at få isoleret og lagt
det nye gulv, samt lakere gulvet minimum 3 gange så det ikke ødelægges.
Vi har også haft fremgang rent kormæssigt. Sammen med Tine var der en
bonus, far Hans, som vi straks shanghajede til første tenorerne, hvor han snart
i mange måneder har levet en tryg og beskyttet tilværelse som korsanger.
Også anden tenorerne har fået frisk blod i gruppen, og vi er glade for at byde
Ove velkommen.
Og så en stor tak til Tine for hendes arbejde, jeg ved godt hun ikke er til stede
her i aften, men jeg vil ikke undlade at nævne hende alligevel, for hvad er et
kor uden en god dirigent? En rådvild flok der ikke får det nødvendige modspil,
og det kan man ikke beskylde Tine for at undlade, men gymnastik og det hele.
Vi håber at Julie får tid igen efter sommerferien hvor vores aftale med Tine
udløber, men det får vi måske et svar på når vi mødes med Julie i Glostrup den
26 februar.
Og husk, Beretningen og referaterne fra bestyrelsesmøderne også findes på
vores hjemmeside, under de ”hemmelige sider”. Der kræves et login for at få
adgang og mangler du et login skal du søge om det på nettet eller tale med
Peter Kirkeby der kan rådgive dig herom.
Og så til det sidste punkt i min beretning.
Jeg vil gerne slutte af med at vi alle rejser os og råber et trefoldigt leve for den
gamle forening, nu 169 år gammel, og håbe den holder mange år endnu.
Skål og tak for jeres tålmodighed.
Peter Soelberg
Formand
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