
 
 

Formandsberetning til Shantykorets Årsmøde 12-04-2018. 
 
 

• Sidste år kunne jeg ikke selv fremlægge beretningen pga. andre aftaler, men i år 
slipper I ikke, og måske vil jeg også lige samle op på et par punkter, som vi har 
drøftet tidligere. 
 

• Først velkommen hjem til skipper. Han fik sig en kold modtagelse  
 

• Antal sangaftener i 2017 var 13 
Det nye år startede med 3 gange med Hanne Rømer. Det var anderledes, 
krævende og nok lidt for avanceret til mange af os. Men nu er stemningen hos de 
fleste, at det forsøg ER gjort, og nu gør vi det på en anden måde. Jeg føler på 
fremmødet i starten af dette år, at der var tilfredshed med forløbet under Ruths 
ledelse. 
 

• Antal koncerter i 2017 var 11 (alt inklusive), herunder nogle udendørs ved 
Julehjertebyen og vores jubilæumsfestival samt til Havnens Dag og æblefest i 
Kollund. Desuden er også medregnet, at minigruppen har medvirket ved et par 
private arrangementer og ikke mindst to af vore egne medlemmers runde 
fødselsdage. 
 

• CD’en udkom i det forgangne år, og den har jeg omtalt tidligere. 
 

• Private optrædener har vist en stigende efterspørgsel. Jeg har tidligere omtalt, at vi 
ikke har kræfter til at medvirke officielt i sådanne arrangementer, men vi er åbenbart 
så populære, at efterspørgslen har gjort det nødvendigt at genoverveje strukturen.  
Det har medført, at vi – foreløbig under Orlas administration – har oprettet en 
mindre gruppe ”Shanty-boys”, som får en forespørgsel fra Orla, når Ruth har givet 
tilsagn om musik. De bruger samme uniform, som Shantykoret. 
Orlas tilbagemeldingssystem er tilsyneladende meget effektivt, og vi har hurtigt et 
svar på, om vi kan stille mellem 10 og 15 sangere, som er nødvendig for en 
ordentlig optræden. 
En sådan optræden koster (så vidt jeg husker, for mit Internet har ikke fungeret i et 
par dage) 2000,- kr., hvor halvdelen går til vores orkester, og resten går i 
klubkassen til en god middag for ”Shantyboys” og nogle benzinpenge, hvis der har 
været kørt langt. 
I modsætning til dette tager vi 3000,- kr. for en normal koncert med Aabenraa 
Shantykor, hvor vi har både skipper og orkester på banen – med mindre vi 
sponsorerer vores medvirken, fordi det er relevant for havn eller museum. I disse 
tilfælde sørger jeg altid for at kræve et honorar på en fadøl og en grillpølse til hver 
sanger. 
 
Allerede i maj har ”Shantyboys” det næste engagement på Knapp – måske fordi 
Dupont blev opmærksom på os, da vi fejrede skippers fødselsdag derude. 
 

• I år valgte vi ikke at deltage i ”Kor til Tiden” – dels fordi den ligger uheldigt i forhold 
til vores sangaftener, hvor skipper har været i syden, dels fordi flere af de øvrige kor 
svigtede os og velgørenhedskoncerten for Julehjertebyen, så den måtte aflyses. 
Det var ærgerligt. De øvrige kor har ikke været villige til at flytte Kor til Tiden, idet de 
– i modsætning til os – faktisk er ved at slutte sæsonen, når vi når april. 
Jeg har netop i går hørt, at Rytmebaks er meget interesseret i at medvirke i en 



julekoncert, men MEGET gerne i en ny form, som ikke er så langvarig med 
politikertaler og andre langvarige introduktioner. 
Måske kunne man foreslå, at slå de to koncerter sammen, således at ingen 
medvirkende får honorar, men hele overskuddet går til Julehjertebyen. Det kunne 
også kombineres med nogle ”salgsboder” i hallen, som støtter formålet. Jeg har 
hørt, at der arbejdes på et ændret koncept, men ved ikke yderligere. 
 

• 2018 valgte vi at starte med 3 hyggelige aftener sammen med Ruth. Den fjerde 
aften blev aflyst pga. snestorm. Tak til Ruth og Jesper for en god start på året. 
Vi tog hul på et par sange fra ”ventelisten”, men den er tilsyneladende ikke helt på 
plads endnu, så sangene kan udgives som officielle. Vi har nu fået skipper hjem, så 
han lige kan bestemme, hvilke tekstudgaver, vi skal bruge. Orla og jeg har opdaget, 
at der er mange udgaver på nettet og i YouTube. 
Jeg havde ellers redigeret ventelisten færdig, men da Orla gik i gang med udlugning 
af trykfejl mm., så opdagede han uoverensstemmelser i de mange tekstvarianter.  
Vi vil nu lave et nyt forsøg, når skipper har fastsat ”vores” tekst. 
Skifter kan måske meddele, hvornår vi får råd til mapper til ventelisten og 
sæsonsangene. 
 

• Tak til Vagn for at søge for øl og vand til vore sangaftener.  
Tak til Heine for at styre vores tilmeldinger, indtil vi tør forsøge med hjemmesiden, 
som Ole holder ajour. 
Tak til Carsten for beredvilligt at forberede denne aftens menu – og seneste 
julefrokost, som sagtens kunne konkurrere med vores vanlige leverandør. 
 

• Tak til øvrige i ”styregruppen” for jeres bidrag til et velfungerende kor. Jeg håber, at 
vi alle er ved at vænne os til strukturen, hvor specielt Skifter og jeg deler nogle af 
opgaverne imellem os. 
 

• Tak til jer alle for god stemning og kammeratskab, når vi er sammen – og ikke 
mindst tak til alle, som velvilligt er trådt til, når der i årets løb bliver kaldt. 
Også tak for gode initiativer til forskellige arrangementer ud over vores sangaftener. 
Således var vi forleden til kursus i hjerte-lunge-redning på Eigilds initiativ, og 
Norbert har haft kontakt med Hjemmeværnskutteren, som byder på en sejltur en 
aften i løbet af sommeren. Skifter har påtaget sig at få denne aftale gjort færdig. 
 

• Endelig vil jeg lige efterlyse nogle gode udendørs koncertbilleder af Shantykoret til 
brug på hjemmeside og plakat for Havnens Dag i år. 
 
I aften vil jeg bede alle om at blive, indtil der er ryddet ordentlig op, så det ikke altid 
er Tordenskjolds soldater. 
Og lad os så fortsætte hyggen og nogle sange. 
 
 
Leif Kenrad 


