Generalforsamling i Øland Show Band
onsdag 7. oktober 2020
Formandsberetning (Hans Christian Nielsen)
Øland Show Band har nu bestået i fire år og syv måneder, og det er den femte
generalforsamling, vi holder i aften.
Det forløbne spilleår - fra oktober 2019 til oktober 2020 - har været meget
anderledes end de foregående år – selvfølgelig på grund af coronaen.
Vi har holdt corona-pause fra 4. marts til 12. august – næsten et halvt år. Det
betyder, at vi i det forløbne år kun har spillet sammen 23 gange.
Det betyder så også, at vi kun har optrådt to gange mod seks gange i spilleåret 201819.
Vi indbød som sædvanligt til Matiné i Øland Medborgerhus søndag 17. november –
traditionen tro med stort set fuldt hus. Og vi spillede på Gjøl Havn onsdag 2.
september. Det blev en fin koncert, selv om vi efter corona-pausen kun havde tre
øvegange inden koncerten.
På grund af coronaen har vi måttet aflyse fire arrangementer. Den traditionelle
Forårskoncert sammen med Ølandbanden og Karlekammerkoret 19. april blev aflyst,
og det samme gjorde vores planlagte medvirken ved indvielsen af Gjølbåden 29. maj
og Søndagscafé i Pandrup 27. september. En Efterårskoncert, der var planlagt til
næste måned som erstatning for Forårskoncerten, er ligeledes aflyst.
Til gengæld har vi allerede reserveret Medborgerhuset til en Forårskoncert med
husets tre musikgrupper søndag 18. april næste år.
Saxofongruppen viste et godt eksempel i begyndelsen af corona-pausen ved at spille
sammen en gang om ugen. Det skete udendørs hos Kim. Det bliver spændende,
hvornår vi begynder at høre resultatet…
Der er også lavet andre gode ting under coronaen. Vores flotte nodepulte, hvor
Jørgen Henrik kom med det første udkast, er blevet færdiggjort. Sidste hånd på
værket blev selvfølgelig lagt af vores store kunstner Danny.

Og Kim har sørget for, at vi har fået flotte ens nodemapper med logo.
Vi nåede at holde vores Nytårstaffel på Skovsgård Hotel i januar, inden coronaen
lukkede os ned, og det blev som sædvanlig en hyggelig aften med god mad og god
stemning. Jeg håber, der er stemning for at fastholde dette arrangement.
Selve spilleriet hen over året må vi også sige er gået fornuftigt, selv om coronauroen selvfølgelig har påvirket aktiviteterne. Vores mødeprocent i det forløbne år er
således på 72 mod 80 året før, og så har jeg ikke medregnet Louise og Mette, som jo
stadig er på barsel.
Men alt i alt synes jeg, vi har en god aktivitet og et flot engagement i Øland Show
Band. Vi har i år to på listen, som har klaret sig igennem året uden ét eneste fravær.
Det er Jørgen Henrik og Kim.
Fire følger efter med kun ét fravær. Det er Per, Jørgen Mortensen, Else og HC.
Ét medlem har på et tidspunkt meldt rent ud, at hans fravær skyldtes pjæk.
Vedkommende fik selvfølgelig straks at vide, at det ville blive straffet med to dages
fravær…
Vort medlemstal ligger stabilt, ja det er oven i købet steget lidt. I lang tid var vi 18
medlemmer, nu er vi 20. De senest ankomne er Erik på elbas og Susse på kornet. Vi
er rigtig glade for, at vi har fået jer med i flokken.
I årets løb har vi skiftet kasserer, efter at Tom har forladt orkestret. Else har
overtaget posten, så nu bliver det spændende at se, om hun har kunnet passe på
pengene, eller hun har brugt dem alle sammen.
Vores dirigent, Jørgen Henrik, har som sædvanlig taget sig kærligt af os, med
tålmodighed og energi. Han har komponeret nye, dejlige numre, så vi nu har et
repertoire på 46 stykker musik – plus ni julenumre.
Stor tak for det. Og stor tak til jer alle sammen, fordi I med lyst og glæde strømmer
til Øland fra alle verdenshjørner og er med til at holde liv i Øland Show Band.
Tak.
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