
Formandsberetning for Øland Show Band 

på generalforsamlingen 10. oktober 2018 

 

Når vi i aften lægger fra land med fuld musik, har vi nøjagtigt spillet sammen 100 gange i Øland 

Show Band. 

 

Det lyder af meget - og det er det jo også. 

 

Og heldigvis kommer vores orkester da også til at lyde bedre og bedre fra gang til gang.  

Og det er vel det, der er charmen og udfordringen ved at spille musik: At opleve de små fremskridt 

- vel vidende, at det er pokkers svært bare at nærme sig det perfekte. 

Det siges jo, at man skal spille 10.000 timer for at blive en virkelig god musiker. 

Så vi har et stykke vej endnu. 

Men når man tænker på, at Øland Show Band kun har bestået i to år og syv måneder, er vi faktisk 

kommet et pænt stykke.  

Ret hurtigt efter orkestrets start nåede vi op på 17 medlemmer, og det tal har vi heldigvis kunnet 

fastholde. Vi mangler et par basuner, og dem kæmper vi videre for at finde. 

I det forløbne år - fra oktober 2017 til oktober i år - har vi spillet sammen 38 gange. I det tal er 

medregnet de tre gange, vi har givet koncert. 

Vi har haft   

Matiné i Medborgerhuset 19. november. 

 

Forårskoncert sammen med Ølandbanden og Øland Karlekammerkor 15. april. 

Og koncert på Attrup Havn 9. juni. 

Vi kan glæde os over det store rykind, vi hver gang oplever til vore arrangementer på Øland. 

Helt så godt gik det ikke i Attrup. Der havde arrangørerne ikke fået annonceret vores optræden, så 

antallet af tilhørere var beskedent. Men trods det er vi engageret til at spille på Attrup Havn igen 

næste år, og så må vi håbe, at vores koncert bliver udbasuneret vidt og bredt.    

Vi skulle også have spillet i Vildmoseporten i maj. En kombination af skipperlabskovs og Øland 

Show Band. Men det faldt tilsyneladende ikke i publikums smag, for kun 30 meldte sig, og så blev 

arrangementet aflyst. 



Vi er efterhånden ved at være godt udrustet hvad angår repertoire. Vi har nu 31 numre på 

programmet – plus syv julenumre. 

Vi har en dejlig høj mødeprocent til vore spilleaftener, og det må vel tages som udtryk for, at vi er 

glade for at kunne mødes og udfolde vores spilleglæde. 

Mødeprocenten har i det forløbne år været 77, lidt lavere end forrige år.  

Jørgen Henrik og Danny har klaret året uden ét eneste fravær. Jøren følger lige efter med kun ét 

afbud. 

Det er min fornemmelse, at vi er ved at blive en rigtig god, homogen gruppe, hvor alle taler godt 

med hinanden, og hvor ingen længere er bange for at spille ved siden af.  

Vi er også blevet bedre til hyggelige samvær uden musik. Her tænker jeg på det forsinkede 

julearrangement på Skovsgård Hotel i januar, som Helle stod for, og som i stedet blev til et 

fremragende Nytårstaffel. Og på Toms indkøb af verdens største stjerneskud, da vi gik på 

sommerferie. 

Tak til jer alle sammen, fordi I så trofast møder op uge efter uge, også selv om nogen af jer må 

køre langt for at komme til spil på Øland. 

Og en stor tak til Jørgen Henrik for den store indsats, du gør med at lave vores arrangementer, og 

dit utrættelige arbejde med at gøre os til stadig bedre musikanter. 
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