Aabenraa Shanty Kors årsmøde den 27.4.2016
der var mødt 28 ud af koret 42 medlemmer
Leif Kenrad bød velkommen og gav en orientering om korets situation og fremtidige virke
Da Nis-Edvin i sin pensionisttilværelse gerne fortsat vil dirigere koret men også ønsker at være
mere frit stillet, har han meddelt, at han ikke er disponibel i perioden medio december til primo
marts, samt at han fortsat vil være på havet i løbet af sommerferien.
Hvis koret ønsker at være virksom også når Nis-Edvin ikke er tilstede, er det nødvendigt at have en
strategi for fremtiden, der både omfatter muligheden for andre dirigenter og aktiv rekruttering af
nye sangere samt en stabil organisation.
Leif (LK), Skifter (ESA), Nis-Edvin (NE) og Henie (HC) har haft et formøde med følgende
konklusioner.
!
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Koret indstiller sig på at betale sig fra en afløser i de perioder, hvor NE ikke er disponibel.
der gennemføres en form for hvervearrangement efter sommerferie med henblik på et
medlemstal på ca. 50. Der bør samtidig etableres en organiseret introduktion af nye.
Medlemmerne opfordres til at reagere hurtigere på de arrangementsudspil der kommer,
således at ledelsen kan give hurtige og klare svar på forespørgsler. Det gælder specielt
tilbagemelding fra de, der har tilmeldt sig gruppe 1.
at koret ikke medvirker ved mere private og mindre arrangementer ud over hvis det er hos
medlemmer. men at der søges etableret en undergruppe, der godt vil stille sig til rådighed

Ved den efterfølgende debat var konklusionen, at der bør satses på, at koret også har en fremtid
under ændrede dirigentforhold samt
! at ledelsen skal sortere i henvendelser, således at der er et tilpas antal arrangementer hvilket
vil sige 10-12 i løbet af året
! at udenbys dagsarrangementer bør begrænses til 1 a 2 pr. år.
! at der kun i helt specielle tilfælde må være arrangementer tæt op ad hinanden, og at flere
arrangementer på samme dag bør undgås.
! at HC gerne stiller sig til rådighed for at koordinere en evt. gruppe til mindre arrangementer,
i lighed med den der er omkring "Piaf" arrangementerne. ESA undersøger om der er
interesse.
! at det forstærkeranlæg, der egentlig blev besluttet i december, for "at forstærke" orkesteret,
indkøbes
! at kontingentet hæves til kr. 400/år for de der er tilmeldt grp. 1 og 2, men fastholdes uændret
på kr. 300 for grp. 3. således at der er midler til at honorere en dirigentvikar.
! ESA gjorde opmærksom på, at NE fortsat ar korets kunstneriske leder. Men da den
administrative ledelse nu er fordelt på flere hænder er rangordenen at LK er beslutningstager
når han er tilstede, derefter ESA og hvis han ikke er tilstede HC.
Den styring der er kørt som forsøg i de første måneder videreføres hvilket indebærer.
! at arrangements-forespørgsler der udsendes besvares hurtigt og gerne omgående, Respons
på disse forespørgsler opfattes som en tilkendegivelse af mulig deltagelse.
! at der udsendes meddelelse et par dage før sangaftener med nødvendige informationer,
herunder et par sange der skal indøves, samt at medlemmerne opfordres til at repetere deres
stemme ved brug af hjemmesiden.
! at der ud over arrangementsforespørgslen udsendes en separat indkaldelse 3-4 uger før
arrangementet, for en endelig bekræftelse.

!

datoerne for de faste øveaftener vil blive udsendt halvårligt og lagt på hjemmesiden, samt
fremgå af arrangementskalenderen ca. 2 måneder frem.

NELP oplyste, at han arbejde med at gennemføre en Shantyfestival en lørdag i juni 2017 i
forbindelse med korets 10 års jubilæum.
Ole vil lægge den sidst aktuelle tilmeldingsliste (den Henie laver) ind på hjemmesiden, så enhver til
enhver tid kan se hvorvidt han er tilmeldt.
LK takkede Nis-Edvin og Ruth for indsatsen i året løb suppleret med et par flasker.
Stor tak til Hagen og Christian for arrangementet, der som sædvanlig var en både kulinarisk og
sangmæssig god oplevelse.

