
Formandsberetning for Øland Show Bands første år 2016-17 
på generalforsamlingen i Øland Medborgerhus onsdag 11. oktober 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I min beretning vil jeg tillade mig at gå ud over vores første år som forening og kort 

gennemgå hele vores levetid som orkester. 

Som orkester har vi bestået i godt halvandet år. Og som forening har vi eksisteret i 

godt et år. 

Vi samledes til spil første gang 16. marts 2016. Allerhelst ville vi gerne bare spille. Vi 

ville gerne undgå alt med paragraffer og møder. Men hvis vi skulle have mulighed 

for at søge penge til nogle af de ting, vi manglede i starten, var vi nødt til at oprette 

en forening. Og det gjorde vi så. 

Der blev holdt stiftende generalforsamling i Foreningen Øland Show Band 24. august 

2016. 

Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi hele vejen igennem har fået en 

god start.  

Vi voksede hurtigt fra ni medlemmer første spilleaften til 17-18 musikere, og det 

medlemstal har vi kunnet fastholde. I øjeblikket savner vi kun et par basuner. Dem 

arbejder vi hårdt på at skaffe. 

Vi har heldige hurtigt at få tilskud til et el-klaver fra Sparekassen Vendsyssels Fond – 

10.000 kr. Og vi har fået 20.000 kr. fra Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids-og 

Landdistriktsudvalg til forstærkere, nodestativer og nodelys. 

Vi er også heldige, at vi er en flok spilleglade musikere, der har fundet sammen. 

Spilleglæden ses bl.a. af den MEGET høje mødeprocent. Næsten alle møder hver 

gang.  

Indtil nu har vi spillet 62 gange. To af vores musikere har kun været fraværende EN 

gang (Jørgen Henrik og Jøren), én har kun været fraværende to gange (Tom), og for 

orkestrets øvrige medlemmer er der også gennemgående høj mødeprocent. 

Vi har været hurtige til at træde frem for offentligheden. Vi spillede første gang til 

koncert sammen med Øland Karlekammerkor 27. oktober 2016 – syv måneder efter 

vi var startet. 

En måned senere – 13. november – spillede vi til Søndagsmatiné, ligeledes i 

medborgerhuset. 

12. marts i år indbød vi igen til Søndagsmatiné i Medborgerhuset. 



30. april holdt vi Forårskoncert sammen med Øland Karlekammerkor og Øland 

Banden, og da var tilslutningen så stor, at nogle måtte tage til takke med en plads 

ude på gangen.  

Vi sagde nej tak til at spille i Bogbyen Ingstrup i august, fordi vi da stadig var på ferie. 

Men hurtigt efter ferien – søndag 3. september - gav vi koncert i Fjerritslev 

Kultur/Senior Center. 

Og 19. november går det løs igen med SøndagsMatiné her i Medborgerhuset. 

Holdningen i vores forening er, at det skal handle mest muligt om musik. Derfor har 

vi også KUN holdt fire korte bestyrelsesmøder i det forløbne år. 

Og at det virkelig handler om musik fremgår af, at vi nu har et repertoire på over 20 

numre. 

Vi er nu kommet så langt, at vi skal til at finpudse. Som I ved fra det seneste 

bestyrelsesmøde, er der nu lagt op til, at vi skal arbejde med detaljer og præcision, 

vi skal have vores musik til at swinge, så den bliver livligere, og vi skal hen ad vejen 

arbejde for, at vi kan leve op til navnet SHOW band. 

Jeg synes alt i alt, vi har fået en virkelig god start i Øland Show Band. Det bekræftes 

også af, at vi ude i lokalsamfundet får mange positive tilkendegivelser om vores 

orkester. 

Jeg vil også gerne adressere en tak til de ledende kræfter i Øland Medborgerhus, 

som har stillet de her fantastiske rammer til rådighed for os.  

Og tak til jer alle sammen, fordi I så trofast møder op uge efter uge, også selv om 

nogen af jer har langt at køre. Og det er hyggeligt, at I der har længst, møder først, 

gerne to-tre kvarter før start.  

Og en STOR TAK til vores ankermand, Jørgen Henrik, for den store indsats, du gør. 

Uden dig var der ikke noget Øland Show Band. Vi håber, at du fortsat - langt ud i 

fremtiden - vil tage os under dine musikalske vinger.   

 


