Beretning Rudkøbing sangkreds for 2017.
Generalforsamling den 26. januar 21 medlemmer var mødt op,
formanden bød velkommen, og foreslog at vi sang Spurven sidder stum
bag kvist.
Derefter gik vi over til dagsordenen, hvor Erik Kajhøj blev valgt til
ordstyrer.
Erik takkede for valget og gennemgik dagsorden inden han gav ordet til
Birger for aflæggelse af beretning for året 2016.
Birger takkede for ordet og gennemgik arrangementer og begivenheder
sangkredsen havde deltaget i det forgangne år, og afsluttede men at det
var dejligt at kunne se tilbage på et år med mange gode oplevelser og et
godt sammenhold i sangkredsen, og at dette måtte fortsætte fremover.
Ordstyreren bad om kommentarer til beretningen, formanden takkede
for en fyldestgørende og god beretning, derefter blev beretningen
godkendt af generalforsamlingen, uden yderlige kommentarer
Derefter gav ordstyreren ordet til Arly Hansen for aflæggelse af der
reviderede regnskab, Arly gennemgik årets bevægelse og det opnåede
resultat, som viste en saldo på 33.483.24 kr. men der var dog stadig et
udestående til kommunen. Regnskabet blev godkendt, uden
bemærkninger.
Derefter gik vi over til valgene, og det vi forventede skulle blive den helt
store gyser udeblev totalt. Der var genvalg til Preben Hansen, Poul
Hansen og Birger Hansen, til bestyrelsen, der var ligeledes genvalg til
Vagn Christensen og Poul Andersen som Suppleanter til bestyrelsen.
der var også genvalg til revisor Erik Kajhøj og suppleant Keld
Marcussen. Leif Ahlefeldt og Uwe Ziemann blev genvalgt til fanebærer og
Jørn Aagaard blev genvalgt til suppleant. Så de gamle måtte blive på
deres pind, det havde så blot være bedre om det var et ben det er der
gerne mere kød på, men sådan er det ikke i sangkredsen, glæden ved
arbejdet er lønne i sig selv, og det tækker vi på når vi ser hvor stor
deltagelse der gerne er til vore arrangementer.
Til punkter indkomne forslag var der indkommet et forslag fra
bestyrelsen om at vi skulle diskuterer den fremadrettede model for
gaver i forbindelse med deltagelse i sangernes festlige sammenkomster,
tidligere havde vi betalt 50 kr. pr. deltager når vi var inviteret til større
arrangementer, det var der mange sangere der mente, dette var for lille
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beløb og havde ytret ønske om at det blev taget op til overvejelse på
generalforsamlingen, der var bred enighed om at man ville støtte et
forslag fra deltager på generalforsamlingen, at fastsatte beløbet til 150.kr. pr. deltager, når der blev inviteret til spisning og større
arrangementer hvor spisning indgik i invitationen.
Under eventuelt efterlyste Ole Rasmussen muligheden for at vi optog
melodien til hver stemme og lagde den på hjemmesiden, der var flere
der bakkede op om dette.
Flere medlemmer opfodre til at vi fornyede vort repertoire med f.eks.
sange fra Peter West eller John Mogensen, eller i hvert fald noget med
lidt mere slag i.
Formanden takkede for forslagene og bestyrelsen ville tage det med i
sine overvejelser, han gennemgik også vor sommerudflugt, og fortale at
der var planlagt en ekstra øveaften den 15. juni inden udflugten, han
takkede fanebærerne for at vi kunne være repræsenteret i forbindelse
hendes Majestæts besøg på Langeland i sommer, ligeledes rettede han
en tak til bestyrelsen og bestyrelsens damer for et godt samarbejde i
årets løb.
Erik Kajhøj afsluttede med at vi udbragte et leve for Rudkøbing
Sangkreds.
Derefter gik vi over til at nyde kaffen og de velsmurte rullepølse og
ostemadder, som Poul og Preben havde stået for.
På et kort efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede vi os, så alle
beholdt deres poster, vi gennemgik og fordelte opgaverne til den
kommende vinterspisning.
Vi diskuterede kort de kommentarer der var kommet på
generalforsamlingen og ville snakke med Lone om var villig til at
indspille nogle af de nye flerstemmige melodier.
Vinterspisning fredag den 3. februar 43 deltager var klar til at deltage i
den årlige spisning, bestyrelsen var som sædvanlig mødt op i god tid for,
at gøre klar til aftenens udfordring, forventningerne var jo skruet op på
max, jævnfør tidligere års succes, de første deltager mødte da også op i
god tid, og efter alle var mødt, næsten alle, der var dog et enkelt par
som havde misset tidspunktet, men vi brugte tiden på at nyde en
velkomstdrik, så da alle var ankommet, bød formanden velkommen og
middagen blev båret ind, det var i år igen en buffet fra Kædeby Cafeen,
der var som sædvanlig rigeligt, dog slap grøntsagerne hurtigt op, men
resten var der mere end rigeligt af, så vi kunne næsten ikke spise mere,
det var dog kun næsten, for da islagkagerne kom på bordet, var
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appetitten straks tilbage igen, vi klarede os lige igennem med 8
islagkager, vi havde ellers bestilt 9 men det ene karton var tomt ved
ankomsten, med det fortalte vi ikke.
Så var vi ellers klar til en lille pause, denne blev udnyttet på bedste vis,
for vi havde i år en 25 års jubilar iblandt os, Hans Peder Navne havde
været med i sangkredsen 25 år så det skulle fejre med, at formanden
overrakte guldlyren til Hans Peder og der var samtidig pæne ord med på
vejen og en flot buket blomster til Henny, som tak for at vi måtte låne
Hans Peder, Jubilaren takkede for hyldesten og sangerne udbragte et
sangerhurra for de to.
Der blev igen omdelt en fællessang som vi sang inden kaffen blev
serveret, aftenen sluttede med hyggeligt samvær, hvor man hyggede sig
på tværs af stemmerne, som der i øvrigt ikke blev sparet denne aften,
det er jo det samme som på vore øve aftener, der bliver der til gengæld
klaget over at vi snakker for meget, men i aften var der ingen der
klagede, der var kun en smule ro når der blev sagt skål, det er så
ulempen at den skal samme vej ned som stemmen kommer ud.
Tak for en dejlig fest til alle deltagerne, takken skal lyde for, at det er en
fornøjelse at arranger spisningen, når alle er så positive og gode til at
fylde rammerne ud.
Søndag den 19. marts kortræf Restaurant Øp som igen i år blev en
dejlig dag fyldt med korsang, vi optrådte med 6 sange og 2 sammen
Sygehuskoret.
Dagen sluttede med fællesspisning med Sygehuskoret, Lindelse
kirkekor og sangkredsen, vi havde bestilt smørrebrød, en festlig og
hyggelig afslutning på en rigtig god dag i sangens tegn.
Onsdag den 23. marts besøgte vi Lindelse plejehjem kl. 13.30 hvor vi
underholdte i to omgange kun afbrudt at kaffebord, der var også her en
god tilslutning fra sangerne , så beboer og pårørende sammen med os
fyldte god op på plejehjemmet. som de tidligere år, blev vi rigtig godt
modtaget og var med til at det blev en hyggelig eftermiddag, med god
snak på tværs af bordene.
Den 6. april var vi igen ude at underholde, traditionen tro kørte vi til
Stigtebo i Lohals hvor vi igen i år blev rigtig godt modtaget af
støtteforeningen som stod for arrangementet, der var også her fyldt godt
op i lokalet, her underholdte vi så igen med sange i to omgange også her
afbrudt at kaffebord og lotteri, også her var der en rigtig god stemning
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og det blev til nogle dejlige og hyggelige timer, hvor foreningen støttede
os med nogle flasker rødvin til senere brug.
Den 27. april var sangerne med ledsager inviteret til Lones 75 års
fødselsdag på Skebjergsøgård i Tullebølle, Lone var vært med
smørrebrød, og kaffe, en rigtig hyggelig aften, sammen med nogle af
Lones nære familie, vi forsøgte at synge for Lone uden at hun dirigerede,
dette måtte vi dog hurtigt opgive da sangerne optrådte solo hver i sær,
men absolut ikke samtidig, og teksten var også selvkomponeret, der
blev dog hurtigt rettet op, da vi bad Lone om at diriger koret, så kunne
vi rigtig vise Lone hvor vigtigt det var at hun kunne styre os, og det
kunne hun så også denne aften, men hun var selv lidt skyld i at vi var
blevet lidt overmodige, der manglede ikke noget i glassene denne aften.
Der var en rigtig god stemning og alle nød denne aften. Så tak til Lone
for et fint arrangement.
Søndag den 10, juni tårnsangerdag som sangkredsen deltog i, vi sang
ved tårnet i Lismose, det var en rigtig dejlig solskinsdag, vi var 16
sangere der var mødt op, vi sang fire sange og to fællessange,
sangkredsen var vært med en lille forfriskning til sangerne, denne gang
efter optrædelsen, man bliver jo også klogere, nu må så se om vi kan
huske det.
Udflugten i år var den 22. juni og en dejlig tur igennem det syd og
Vestfynske landskab ankom vi til Middelfart gammel skibsværft, som i
dag er omdannet til et museum, bag museet er der en meget aktiv
støtteforening som lavede forskellige arrangementer, vi var inviteret til
at underholde en time med hovedsaglig sømandssange, dette
arrangement var afslutningen på et tredages program for deltagerne,
hvor der havde været forskellige foredrag m.m. Vi ankom til frokost kl.
12.00 i bus, støtteforeningen var vært med smørrebrød til sangerne og
derudover havde de givet et tilskud på 3000 kr. til bussen, vi
underholdte med 19 sange fra ca. kl. 14.00 til kl. 15.00 hvor der blev
serveret kaffe og kage, der var 130 deltager til dette arrangement, som
blev afholdt i en gammel hal, det var en dejlig oplevelse at være en del at
et sådant stort arrangement.
Efter kaffen og hyggeligt samvær, fortsatte vi til tilbage til Bregninge
kro, hvor vi havde bestilt aftens madden, som vi hyggede os meget med
og hvor vi havde vore biler stående, da det var herfra vi blev samlet op i
bussen, dette var en dejlig afslutning på en vellykket udflugt.
Bestyrelsesmøde hos Inga og Birger den 14-07-2017.
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Alle var mødt, Peder takkede for at vi ville holde bestyrelsesmødet,
hvorefter vi gik over til at drøfte de kommende arrangementer, Peder
kunne oplyse at vi var inviteret til Bagenkop den 2. august og skulle
optræde mellem 18.30 og 19.30, ligeledes skulle vi synge nogle få sange
i forbindelse med kulturdagen den 9. september, dagen efter vi var
startet på vore øve aftener.
I forbindelse syng dansk dagen ville vi igen i år afholde åbent hus i
borgerhuset den 26. oktober. Kalenderåbning i en af kirkerne ved
Annalise Bager, Torsdag den 7. december i Lindelse kirke, vor julestue
bliver afholdt den 14. december 2017.
Vi drøftede hvilke sange der skulle bruges, til nogle af disse
arrangementer, ligeledes gennemgik vi sammen med Lone forslag til
sangvalg til den kommende sæson, vi fik valgt nogle både nye og gamle
sange som vi skulle øve os i, Økonomien blev gennemgået af Arly, og
viste pr. dags dato en saldo på 31.000,00 kr.
Aftenen sluttede med spisning og hyggeligt samvær.
Den 7. september startede vi sang, det sædvanlige sted i Borgerhuset,
to nye sangere var mødt op.
Dagen efter den 8. september medvirkede vi i forbindelse med
kulturdagen i Rudkøbing, kl. 16.30 underholdte vi sammen med
Rebellens kor i Rudkøbing kirke, i samme forbindelse blev der plantet et
Paradisæbletræ på kirkepladsen, vi var programsat til at synge et par
sange, medens rebellens kor havde et noget større indslag, men det var
et hyggeligt arrangement med mange tilhører i kirken.
Igen i år valgte vi at afholde åbent hus, det blev torsdag den 26. oktober
i Borgerhusets sal, ud over sanger med ledsager, var der en del tilhører
heriblandt også to nye sangere som viste interesse for sangkredsen, ud
over et lille uddrag af vore sange som vi underholdt med, fortale
formanden også lidt om sangkredsen, derudover var der også en hel del
fællessange, med en indlagt kaffepause, en rigtig hyggelig aften.
Torsdag den 7. december samledes vi til kirkekoncert i Lindelse kirke
hvor vi underholdte med fire julesange, samt to fælles med damerne,
arrangementet startede kl. 19.00 og var i fællesskab med Lindelse
kirkekor og Sygehuskoret, arrangementet i kirken sluttede med
hyggeligt kaffebord i præstegården hvor vi også sang nogle fællessange,
dette arrangement var der rigtig god opbakning til, som vi også fik stor
tak for af præsten Trille. Efterhånden er der så stor tilslutning til dette
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tilbageværende arrangement at man havde tømt hele præstegården for
stole, så præsten måtte stå op så Lone kunne sidde ned og spille til
fællessangene.
Den 14. december afholdte vi vor årlige julestue i Borgerhusets sal, der
var indkøbt julekage og damerne havde lavet æblekage, bestyrelsen var
mødt i god tid for at pynte salen op så vi kunne få den rigtige
julestemning, kl. 19.00 var alle mødt, formanden bød velkommen en
særlig velkommen til vore fire nye sangere, Jens Ole Hansen, Bent
Knudsen, Heino Kaae Jensen og Kim Kaae Jensen, derudover fortalte
Peder lidt om aftenens forløb, vi indledte med et par fælles julesange
inden kaffen og slikposerne kom på bordet, efter en forfriskning startede
vi bankospillet så vi kunne få alle de medbragte gaver fordelt retfærdigt,
det gik som det plejer nogle vandt en enkelt, andre mange og så var der
nogle nogle der måtte gå tomhændet hjem, men alle kunne gå hjem med
oplevelse af en dejlig aften i vort eget selskab og det er jo altid dejligt,
men vi kunne ikke ønske hinanden glædelig jul og godt nytår og vi ses i
det nye år endnu, for vi havde stadig et par arrangementer inden da, det
første var allerede om to dage på lørdag den 16. december hvor vi var
inviteret til Kalenderåbning i Fuglsbølle kirke kl. 16.00 sammen med
Iben Friis som skulle åbne dagen låge og fortælle om et emne hun selv
havde valgt, vi skulle underholde med fire sange, det var en kort men et
hyggeligt arrangement.
Det næste arrangement var, at vi med ledsager var inviteret til Hans
Madsens 75 års fødselsdag med Brunch på Humble hotel, lørdag den
23. december kl. 10.30
Vi mødte op til en fyldt sal på hotellet og fik en dejlig anretning, vi havde
også lovet Hans at vi ville underholde med nogle sange som han havde
ønsket, så vi havde medbragt klaver og sangstemme for at kunne
opfylde dette ønske, så der var jo ikke andet end at gøre det, der var
stor tilfredshed med hele arrangementet, formanden undlod da heller
ikke at holde en lille tale for Hans og hans positive indstilling til
sangkredsen, og ønskede at vi kunne få mange gode timer
sammen i fremtiden, formanden afsluttede med at vi udbragte vort
sangerhurra for Hans, fra os alle skal lyde en stor tak til Elsa og Hans
for dette flotte arrangement.
Nu kunne vi så gå på juleferie, og ønske hinanden en glædelig jul og et
godt nytår.
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Bestyrelsesmøde hos Lise og Preben, Bagenkop, alle var mødt og
sammen med vor dirigent sammensatte vi det kommende program op til
kortræffet, de kommende arrangementer blev ligeledes gennemgået og
det blev vedtaget at sangerne skulle have et program med datoer for det
første halvår, økonomien blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen,
generalforsamlingen blev drøftet hvem der var på valg blev gennemgået,
forplejning til generalforsamling var ikke til diskussion, så det bliver
som det plejer med rullepølse og ostemadder. Nytårsspisningen blev
også berørt vi ville fordele opgaverne i bestyrelsen, på det
konstituerende møde efter generalforsamlingen, prisen bliver uændret
fastsat til 200,- kr. pr. deltager.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær hvor Lise og Preben som var
vært med efterfølgende spisning og kaffebord.
Vi startede sang igen den 11. januar, som noget af det første vi skulle
øve på var sange til årets første arrangement, vi var inviteret til
Morgenkaffe i forbindelse med Lone og Bents Knudsens Guldbryllup
lørdag den 20. januar, det blev holdt på Øp. i Rudkøbing,
vi var inviteret til at komme kl. 08.30, der blev serveret lækker
morgenbord i salen på Øp. hele salen var fyldt, deraf var vi 40 sangere
med ledsager, Bent bød velkommen og efter traktementet gik
sangkredsen på scenen for at underholde med 8 sange som Bent havde
udvalgt, formanden indledte med et pat pæne ord til guldbrudeparret,
Bent var jo en af vor nye sangere fra efteråret, men var allerede faldet
godt til iblandt sangeren, derefter udbragte sangkredsen vor
sangerhurra til guldbrudeparret, Lone fattede dirigentstokken og slog de
første toner an, de otte sange som vi havde med gjorde stor lykke blandt
guldbrudeparret samt deres gæster, for også at kunne modtage den
flotte applaus, havde Bent valgt at han gerne ville deltage ved
optrædelsen, dette fik han så lov til, det blev afviklingen og bifaldet så
heller ikke mindre af, derefter knytte Bent nogle små anekdoter til
sangvalget. Efter en forfriskning tog vi afsked med gæsterne og
Guldbrudeparret og ønskede dem fortsat en god dag og aften.
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