Kære Tolstrup sangere,

Tolstrup den 4. januar 2021

Godt Nytår ønskes i alle, og må det blive lettere for os end 2020 !
I skal have tak for alle jeres svar mht. deltagelse i koret, og for kommentarer og opbakning
til bestyrelsens opgaver. De danner baggrund for, hvilke muligheder vi har som kor.
Den 3. 1. 2021 har bestyrelsen samlet et overblik af situationen hvad angår Coronarestriktioner, sangere, økonomi og mulige aktiviteter.
Det primære formål er at holde sammen på koret, og allerhelst med sang som aktivitet.
Vi forestiller os at den nuværende restriktion tid. 17.1 slet ikke er den sidste - og det bliver
således ikke sandsynligt at kunne synge os frem til en forårskoncert.
Ud fra jeres besvarelser vil der være ca. 18 aktive sangere, når vi en gang igen må synge
sammen. De øvrige holder kor-pause indtil Corona-situationen er væsentligt bedre, eller
man er blevet vaccineret.
Dette stiller foreningen i en noget vanskelig økonomisk situation.
Efter aftale med dirigent Annette, holder hun nu "orlov uden løn" indtil vi igen er i smult,
Corona-stille vand. Det giver os mulighed for at klare os fri af de økonomiske skær.
Annette vil dog meget gerne deltage i korets aktivitet.
Det er bestyrelsens forhåbning at koret kan starte med normal sang-aktivitet til
efterårssæsonen, sådan at vi kan starte i slutningen af august, og Annette så kan
genoptage undervisningen. Bestyrelsen håber at de fleste til den tid er vaccineret, og at
restriktionerne gør det muligt at synge med næsten fuld besætning.
Bestyrelsen har diskuteret nogle muligheder indtil den nye sæson starter, og besluttet at:
Når Corona-restriktionerne tillader at os at synge igen, bliver det efter Højskole sangbogen
og evt. efter tidl. udleverede noder. Derved kan vi synge sammen, men undgå kopiafgift.
Sognegården vil stadig være for trang til os, så vi flytter til andet lokale - enten Osted eller
Hvalsø Kulturhus, herved sparer vi udgift til lokaleleje i Felix.
Da der ikke bliver vanlig sangundervisning i denne periode, vil der heller ikke være udgift til
løn.
der vil være en mindre udgift til kulturhus og til Annette: kr. 30,- per person for en tirsdags
sangaften f.eks. fra 19.30 -21.
Med denne model kan vi komme kontingentfrit igennem foråret, men blot betale når man
deltager.
Med hensyn til generalforsamling, som skal afholdes inden udgang af marts måned,
udskydes beslutning om indkaldelse indtil videre.
Kommer der væsentlige ændringer i myndighedernes restriktioner som påvirker korets
aktivitet, udover dem vi kender, vil i få supplerende information.
I vil også blive informeret om sangaftener, når det bliver muligt at gennemføre.
Venlig hilsen fra bestyrelsen
v. Susanne.

