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Den 25 marts holdt vi en generalforsamling, hvis hovedpunkt var vedtagelse af Bestyrelsens 

forslag til at ændre foreningens vedtægt. Den vigtigste ændring er, at generalforsamlingen 

fremover afholdes i september, og derved kommer i bedre takt med sangsæsonen. Der er 

samtidigt foretaget enkelte redaktionelle og korrekturmæssige ændringer i den eksisterende 

vedtægts tekst.  

Dette er altså den første generalforsamling under den nye vedtægt. Der skal bl.a. vælges en ny 

bestyrelse. Den gamle har lige fået lov at sidde et par måneder ekstra.  



SANGkompagniet 
Bestyrelsens Beretningen for sæsonen 2014-15 
Forårskoncerten, som blev holdt den 19. maj 2014, var en debatkoncert med overskriften: Musik 

og livsglæde. Det gav selvfølgelig mulighed for at synge en masse gode sange. Vi havde endnu en 

gang omdannet bibliotekssalen til et cafémiljø med salg af drikkevarer og slik på de spredte borde. 

Vi tror konceptet holder. 

Den nye sæson startede allerede den 20. august. Så havde vi god tid til at komme i form til de hele 

to julekoncerter, der var på på programmet i år. Den 3. december i Osted Kirke inviteret af 

menighedsrådet. Det var ikke nemt at få plads til koret og musikere i den lille kirke. Men det 

lykkedes, og det var interessant at opleve koret i en alternativ opstilling og med nye sidemænd. 

Victor optog koncerten og optagelsen foreligger nu på cd og på hjemmesiden. 

Vores egen koncert fandt sted i Skt. Laurentii Kirke den 10. december. Som sædvanligt god 

stemning med nye og gamle numre. 

Den 22. november holdt vi korlørdag i Himmelev Gymnasium. Tæt på de to koncerter så øvedagen 

kunne bruges til at finpudse repertoiret, der allerede var på plads.  Som sædvanligt et nyttigt 

supplement til onsdagsøvningerne både fagligt og socialt.  

Sæsonens anden korlørdag var den 25. april, igen et finpudsnings arrangement tæt på koncerten. 

Og det gav pote. Koncerten den 6. maj handlede om musikken som livsledsager i mange 

henseender, og var meget vellykket. Vi kunne vores stof og bandet var meget veloplagt.  

I øvrigt deltog 4 medlemmer i folkekoret til operafestivalen i København i sommer. 

Korets almindelige tilstand 
Vi kan se tilbage på endnu en sæson med mange dejlige timer med sang og musik. Vi har haft 

nogle gode koncerter og står overfor endnu en. 

Igen i år kan vi sige velkommen til adskillige nye medlemmer i koret. Vi ved, det kan være vældigt 

udfordrende at starte som ny, med mange nye mennesker at tagestilling til og, ikke mindst, alle de 

nye sange, der skal læres. Vi synes I har kæmpet godt og håber, I vil komme til at finde Jer godt 

tilpas i koret.   

Det har forbedret balancen i koret, især at vi nu er hele 4 tenorer og altgruppen er også blevet 

forstærket. 

Bestyrelsen vil udtrykke sin påskønnelse af det arbejde der foregår med at holde styr på 

nodemapperne og med at kopiere når der er behov for det. 

Vi arbejder stadig og stædigt målbevidst på at blive mindre afhængige af noderne til koncerterne. 

Ved de seneste koncerter har der også været markant mindre nodelæsning og mere 

dirigentopmærksomhed. Det har gjort musikken bedre og udtrykket mere levende. Mere af det! 

Flere kormedlemmer går til privat stemmetræning ved siden koret. Og i den marts måned Har vi 

over to lørdage haft stemmetræning med de enkelte stemmegrupper. Det har alle været glade for. 

Og så var det oven i købet gratis fordi vi er så mange medlemmer i koret, at ROF har valgt at betale 

af sit bugnende overskud.  

Lisa har været vores entusiastiske og utrættelige korleder i hele sæsonen. Tak for endnu en 

spændende og givende sæson.  Torben passede tangenterne i starten af sæsonen, med er 

desværre på det seneste været holdt væk af en håndskade Vi ønsker god bedring. 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 




