Punkt 1
Orientering fra bestyrelsesmøde nr.2019-2
Tirsdag d. 9 april havde bestyrelsen sit andet møde i 2019. Vi havde en meget lang dagsorden, fordi der er så meget i
gang og undervejs i sangforeningen. Dette vil jeg uddybe nærmere nedenfor.
Dødsfald.
I januar måned afgik et af vores medlemmer ved døden. Flemming Reib havde være medlem i Glostrup Sangforening i
mere end 25 år. Været et aktivt medlem af vores bestyrelse og har gennem årene været en uvurderlig og respekteret
medlem af foreningen.
Desværre holdt helbredet ikke og Flemming måtte gennemgå mange langvarige hospitalsforløb. Og til sidst slap
kræfterne op.
Vi ser tilbage på alle de mange gode år vi har haft Flemming iblandt os og mindes hans elegante udstråling, når han
kom med sin lige så elegante hustru.
Æret være Flemming Minde.
Økonomi:
Vores økonomi er lidt stram, og den bliver ikke bedre af at 25% af vores medlemmer ikke indbetaler rettidigt. For at
sikre at fremtidige indbetalinger kommer rettidigt, gentages her at fristerne for rettidig indbetaling. For 1. halvår er d.
31 jan. og for andet halvår d. 31 august.
Husk det nu, eller kan vi ikke betale foreningens omkostninger.
Økonomien er som sagt stram, vores udgifter stiger, og hvis vi ikke får de nye medlemmer, som vi ønsker og håber på,
vil der alt andet lige, kun være jer til at betale – MERE.

Et enkelt medlem af vores forening, som vi heller ikke har set i flere år, er meget langt bagud med sine betalinger. På
grund af manglende svar på rigtig mange rykkere – telefoniske henvendelser - og breve, har vi set os nødsaget til at
sende et anbefalet brev til ham iht. vores vedtægter. Meget kedeligt og ubehageligt, men nødvendigt. Vi arbejder
videre på af få en mindelig løsning som begge parter kan være tilfredse med.
Alle formalia overfor myndighederne, Glostrup Kommune, Børneattester, Persondataforordningen etc. er ajourført
inden deadline.
Lokaler til undervisning og koncerter er booket så langt frem i tiden, som det kan lade sig gøre på Kommunen
bookings system dvs. til og med juni 2020..
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Punkt 2

Nyt Kulturhus / Foreningshus i Glostrup

Bag Glostrup Rådhus ligger det tidligere Ungdomscenter (Tekniske Skole), som i dag er rømmet og står tomt.
Kommunalbestyrelsen har bevilget 15 mill. DKK til en renovering og indretning af huset.
Dette skyldes at Glostrup Fritidscenter alene skal bruges som behandlingscenter og svømmehal. Derved bliver
Musikskolen hjemløs. Det er planen at Musikskolen så flytter til det nye Kulturhus/Foreningshus.
Men huset skal rumme mere end Musikskolen og det er Kommunalbestyrelsens ønske, at også Glostrups foreninger frit
skal bruge huset.
Huset skal ombygges og stå færdigt til Kulturnatten 2020 (oktober måned). Og tidsplaner plejer jo at holde!

Der er nedsat en Styregruppe med 19 medlemmer (Kommunal bestyrelsens partier + 3 fra paraply* organisationerne)
samt en arbejdsgruppe på 8 personer, hvor GS formand er udpeget til at repræsentere de musiske foreninger.
Arbejdsgruppen har haft 2 møder til dato og slutter sit arbejde i maj måned.
Vores krav til huset er fremsendt til projektet, og vi lægger kravene ud på vores hjemmeside, så kan I læse mere her.
Byggeprogrammet er vedtaget og projekteringen kan nu begynde, tilbud indhentes osv., således at håndværkerne kan
begynde arbejdet til efteråret.
•

Paraply organisationerne, 3 i alt, er Repræsentanter for 1. Idrætten, 2. Spejder og ungdomsbevægelser og 3.
Glostrup Foreningsunion (som repræsentere alle andre foreninger i kommunen).

Glostrup Sangforening af 1883; Glostrup Mandskor.
Formand: Hans Lindberg. Aalbroslyngen 7. 2730 Herlev.
Tlf. 61 508041 - E-Mail: DSL122444@Gmail.com
WEB side: www.GS-mandskor.dk
CVR. nr. 31540402
Bank: Danske Bank - reg. nr 1551 . kto nr. 4440 100880

2

Punkt 3
•

Nye samarbejdspartnere

Frimurerlogen: Vi har fået en henvendelse fra Frimurerlogen, Loge Christian til Palmetræet, stiftet år 1900,
ved ADM Jens Tybo (JT). Logen ønsker, at vi hjælper logen med at ”uddanne” nogle af deres medlemmer til
at blive gode sangere og/eller forsangere til deres medlemsmøder. Mange af deres medlemmer ønsker
desuden at medvirke i en forening, der udøver ”korsang for herrer”, som han skriver i sit brev.
Flemming Petri og formanden har aftalt et møde med JT mfl. På Blegdamsvej den 24 april 2019.
Måske kan vi hverve nye sangere her?

Hovedindgangen til Den Danske Frimurerordens hovedsæde, Stamhuset, på Blegdamsvej på Østerbro i
København. De to store søjler, der flankerer indgangen.

•

Valby Lokalråd: I Sangere bad ved koncerten i Vangede Kirke mig om at kontakte Maj Britt Flo (MBF) fra
VOC i Valby.
MBF er ikke i VOC længere men er flyttet til en anden institution i Valby. MBF vil gerne havde et mere
formelt samarbejde med GS, for at aktivere ”de sløve mænd”, der bor i Valby. Hvordan det skal arrangeres
viset pt. ikke, men det er aftalt, at vi skal have et møde derom inden sommerferien.
Desuden er det aftalt, at vi skal lave en koncert i Valby ifm. Afslutningen på vores forårs sæson.

Det gamle Valby
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•

Hospice i Hellerup, Sct. Lucas Stiftelsen
Blandt publikum til vores koncert i Vangede Kirke, sad en tilhører med ansættelse / forbindelse til Hospice i
Hellerup. Hun spurgte om vi kunne have lyst til at forsøde tilværelsen for de dødende mennesker der befinder
sig på Hellerup Hospice. Vi svarede positivt tilbage og kan forvente at holde en koncert i løbet af maj-juni
måned.

•

Koncerter i Glostrup Sogn.
Østervang Kirke har fået ny organist., Martin Åkervald. Han vil gerne sammen med menighedsrådet skabe
noget nyt i kirken ifm. årets julekoncerter.
Gennem mange år har vi afholdt julekoncerter i Østervang Kirke, betalt via Kulturpuljen i Glostrup
Kommune. Denne koncert ønsker menighedsrådet ikke længere, men vil hellere afholde en koncert som er
deres helt egen. GS er blevet opfordret til at medvirke ved denne koncert, Søndag d. 15 dec. 2019, kl. 15:00.
Hvordan skabelonen for koncerten ser ud, er indtil videre ukendt, men vi har sagt ja tak til deltagelse, med det
forbehold at vi ikke skal indøve sange, som ikke er på vores julerepertoire.
Vores egen julekoncert som er bevilget af Glostrup Kommune, bliver derfor flyttet til Nordvang skolens Aula,
samme dag og samme tid
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•

Østervangkirken 25 års jubilæum.
Den 26 april 2020 markeres Østervangkirkens 25 års jubilæum med en koncert arrangeret af Menighedsrådet i
kirken. Planen er at opføre Carl Nielsens ”Fynsk Forår”. GS er inviteret til at deltage sammen med kirken
forskellige kor, ungdomskor-børnekor. Vi har foreløbigt sagt ja. Så må vi se hvad der sker.

Punkt 4

Glostrup Kommune

Glostrup Kommune afholdt i begyndelsen af februar måned en foreningskonference på Park Hotel i Glostrup.
Alle foreninger i hele kommunen var inviteret til over to dage at drøfte:
• Trends og tendenser i et nationalt perspektiv
• Faciliteter vs. Aktiviteter
• Ungdomskultur anno 2019
• Erfaringsudveksling med cases fra Glostrup
• Ny Kultur- og fritidspolitik derefter gruppearbejde
Fra GS deltog formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer nemlig Jan F. Knudsen , Kjeld Pedersen og Hans Lindberg
Senere er Glostrup Kommunes nye Kulturpolitik blev drøftet i GFU regi gennem indlæg fra Dan Kornbek
Christiansen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Trine Louise Lehmann, Glostrup Kommune.
Medio maj måned har kommunen indkaldt et efterfølgende erfa gruppemøde omkring: SKOLESAMARBEJDE &
SÆRLIGE MÅLGRUPPER.
Kjeld Pedersen og Hans Lindberg deltager fra GS.
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Punk 5

Afholdte koncerter Vinter & Forår 2019

•

DR Drama er i gang med at forberede optagelser på en ny dramaserie i ti afsnit.
Serien handler i korte træk om de konsekvenser det får, for helt almindelige mennesker, som tilfældigvis – og
ulykkeligvis bliver involverede i et terrorangreb.
Vi skal filme en scene, som skal forestille en åbningsreception i et nyt super fængsel. En af vores
hovedpersoner, en minister ELISABETH, holder tale.
Til receptionen optræder et fangekor med deres korleder.
8-10 mænd som synger en sang eller to.
Hvilket vi gjorde. 8 timers optagelse, god beværtning – sjov dag.

•

I januar måned havde vi to koncerter på Kirkebjergskole i Vanløse. Skolen ønskede at de 2 resterende 4.de
klasser skulle have den samme oplevelse, som de første fik i oktober måned 2018. Ole havde afkortet
koncerten lidt, således at det var muligt at gennemføre to koncerter på samme eftermiddag. Se venligst:
http://www.sinfoni.dk/
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•

Odd Fellow Logen, Glostrup: Arrangøren ønskede 12 sangere men vi kunne godt have været i salen alle 30.
Næste gang ser vi på forholdene inden afgivelse af tilbud.

•

Vestegnens Kortræf: Var næsten som tidligere og vi synes ikke, at publikum fik så megen glæde af
fornyelsen med fælles indstuderingen. Én sang fælles havde være tilstrækkeligt. Hellere en god sang end to
halvdårlige. God instruktør.

•

CPH-DOX i Vangede Kirke gik helt fint. Godt publikum og meget medlevende. Godt med den nære kontakt
mellem kor og publikum.
CPH-DOX i Aveny-T: Helt igennem en fin film. Gribende – sjovt at høre mandskoret live.

•
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Punkt 6

Koncerterne resten af året 2019

•

I slutningen af maj måned, lørdag d. 25 maj fejrer Torben Schødt sin 80 års fødselsdag. Som altid når det er
Torben sker det med manér, denne gang i det gamle Frederikssund Teater. Der bliver masser af underholdning
og taler ved den lejlighed. Også GS optræder med et 50 minutters program. Det bliver helt sikkert en fin
eftermiddag i Frederikssund. Stort TILLYKKE

•

Vores to afsluttende sommerkoncerter i juni måned bliver afholdt i Valby (dato og sted endnu ukendt) og i
Hyltebjerg Kirke i Vanløse d. 16. juni. Vanløse sogn afholder en tema Week-end fredag, lørdag og søndag, og
afsluttes med en koncert med GS. Efter koncerten er det tradition af vi får lidt mad sammen. I år er valget
faldet på Café VIK på Ålekistevej, lige overfor Hyltebjerg Kirke.
Så er det tid til sommerferie og vi mødes igen første torsdag i august måned med fornyede kræfter, gode
korprøver og fine koncerter. Henvisning til den udsendte aktivitetsplan eller info fra hjemmesiden.

•

Efterårs Koncerterne i Glostrup og Vanløse.
For tredje år i træk afholder vi efterårskoncerter i Glostrup og Vanløse.
De nye fjerdekalsser skal her efter sommerferien i gang med prøverne til årets festlige familiekoncerter.
Glostrup Kommune og Glostrup Skole har hver især bidraget til økonomien, så er det op til os at sælge en
amsse billetter.
I Vanløse er det Vanløse Lokalråd og Kirkebjerg Skole der uderstøtter projekt.
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•

Bethesda: GS-Korfestival
Her ultimo april måned er der tilmeldt 11 kor til vores årlige GS-Korfestival 2019. Så vi mangler 4 kor om
mandagen, 1 kor om onsdagen og 2 kor om torsdagen for at være fuldtallig, således at budgettet kan hænge
sammen.
Næste år, flyttes GS-Korfestival fra Bethesda til Koncertkirken på Nørrebro.
Det er lidt billigere at leje koncertkirken end Bethesda og i Koncertkirken er der mulighed for at få andet end
kaffe og småkager, hvilket kunne løfte stemningen en hel del.

•

Julekoncerter:
Det er næsten ikke til at tænke på så tidligt på foråret. Men vi har vores traditionelle julekoncerter og den nye
som ovenfor anført.

•

Nyt projekt:
I håb om at kunne aktivere nogle flere mænd (og kvinder) i Glostrup Kommune har vi taget initiativ til at
oprette et Glostrup Folkekor. Meningen er at samle så mange af byen- og omegnens borgere til et ”Fælles
Syng Sammen” projekt. Så den sidste lørdag i de mørke måneder, november-december-januar-februar og
marts måneder syner vi sammen efter højskolesangbogen på Nordvangskolen. ”Tag din kaffe og din
sangstemme med”. GS er værter og på udkig efter potentielle sangere. Økonomien til projektet, har vi hentet i
Kulturpuljen i Glostrup Kommune.
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Punkt 7
Nye sangere til Glostrup Sangforening.
Vi har længe manglet en lille flyer, som vi kunne lægge på tilhørerpladserne. Kjeld og Helmut er i gang med at designe
og trykke denne flyer. Alle i koret får herefter mulighed for at omdele disse i deres lokalområde. Og GS lægger dem
frem alle de steder hvor vi kommer.
Alle de føromtalte aktiviteter, Frimurerlogen, Valby Lokalråd og Glostrup Folkekor skal medvirke at få nye sangere til
vores kor.
Men det meste afhænger af ……………….DIG SELV !!!!
TAG EN VEN MED
Punkt 8

Afslutning

Se det var et langt nyhedsbrev. Jeg håber ikke I er gået sur i læsningen, for det var blot for at orientere jer om hvad vi i
bestyrelsen går og tumler med.
Til sidst vil jeg takke Ole, vores dirigent for hans ihærdighed både ved korprøver og ved vores mange koncerter. Tak
for hans inspiration, kreativitet og ikke mindst hans realistiske sans, når vi får lidt højtflyvende ideer.
Og et stort tillykke, når du igen bliver far – til en dreng hører jeg? – Et nyt GS medlem
Mange hilsener fra bestyrelsen
Hans Lindberg
GS formand
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