
 
 

Beretning til Shantykorets Årsmøde 2017 
 
 

• Jeg vil bede alle om at rejse sig og mindes vores korkammerat og festarrangør i 
mange år, Hagen Schmidt Clausen, som ikke er blandt os mere. Han var for mig 
også en god kollega. 
Et minuts stilhed. 
Bisættelse foregår i morgen, fredag kl. 13, og vi skal synge ”Amacing Grace”, hvortil 
vi opvarmer kl. 12 i Nikolaihuset. Vi møder naturligvis i uniform og går samlet til 
kirken. 

 
• Antal sangaftener i 2016 var 17 

Det nye år startede med 3 gange med Hanne Rømer. Det var anderledes, 
krævende og nok lidt for avanceret til mange af os. Men sjovt at prøve. 
Hvis det skal gentages, skal hun nok have nogle sange udpeget af Nis, som hun 
skal indøve med os, men det er muligvis bedre, at vi bare samles og synger 
sammen fra vores kommende nye hæfter, som afventer Skippers sortering og 
fremsendelse af originale tekster og noder til redaktørerne (Orla og Leif). 
 

• Antal koncerter i 2016 var 9, herunder nogle udendørs ved færgen ”Bitten” og på 
Kalvø samt i Julehjertebyen og til Sct. Hans i Sejlklubben og æblefest i Kollund. 
 

• Desuden har vi haft årsmøde og julefrokost samt diverse invitationer fra Museet. 
 

• Endelig har vi brugt en hel dag + forberedelse på indspilningen af en CD, som er 
klar til uddeling til koret i aften, og som kommer til salg, når afsløringen er sket i 
Skyttelauget. 
Jeg (Leif) glæder sig til at høre resultatet. 
 

• Private optrædener har vist tendens til at tage overhånd. Vi har oplevet mange 
forespørgsler, men har været nødt til at begrænse vores deltagelse aht. 
medlemmernes øvrige gøremål. Derfor er beslutningen, at vi kun laver koncerter, 
men ikke deltager til private fødselsdage og ”guldbryllupper” – med mindre det er i 
egen medlemskreds. Guldbrylluppet i september i Tinglev bliver derfor afslutningen 
på det forsøg. 
 

• Evaluering af ”Kor Til Tiden”. Vi havde en god koncert og en dejlig koroplevelse i 
torsdags, men skal vi fortsat deltage?  
Jeg (Leif) synes, at det minder meget om vores velgørenhedskoncert til jul, som jo 
tjener et godt formål. Kor til Tiden kræver deltagelse i 2-3 forberedelsesmøder og et 
efterfølgende evalueringsmøde. Leif vil gerne have Shantykorets mening om fortsat 
deltagelse. 
Som koncerten traditionelt er placeret i april er der i hvert fald konflikt med mange 
andre gøremål i samfund og foreninger – ligesom vi kun lige har fået Skipper hjem 
fra sit vinterhi, så vi har svært ved at nå at indøve nye numre inden april. Kan vi evt. 
foreslå en anden placering på året ? 
 

• Hvad gør vi fremover, når NELP er i hi eller til søs ??? 
Skal vi nøjes med at synge vores kendte repertoire eller indøve lidt alternative 
sange sammen med Ruth fra reservelisten, som snart udkommer, når Nis-Edwin er 



færdig med at finde de originale tekster og noder til den nye opdeling i 2 hæfter ??? 
 

• Tak til Vagn for at søge for øl og vand til vore møder samt for at acceptere opgaven 
som toastmaster i aften. Han har nu retten til at videregive stafetten, som i vores 
tilfælde er en kapstan. 
 

• Tak til jer alle for god stemning og kammeratskab, når vi er sammen – og ikke 
mindst tak til alle, som velvilligt er trådt til i denne lidt atypiske situation for koret og 
forberedelserne til denne aften. 
 

Jeg ønsker jer alle et godt årsmøde og en hyggelig fest, hvor jeg gerne ville have været 
med. 


