Formandsberetning på Øland Show Bands
generalforsamling onsdag 9. oktober 2019
Øland Show Band har nu bestået i tre år og syv måneder, og det er vores
fjerde generalforsamling.
Vi kan glæde os over, at vi også i det forløbne år har haft fremgang på en
række områder:
Vi har fået to nye medlemmer – Ivan og Martin – så vi nu er 19.
Vi har udvidet vort repertoire fra 31 til 40 numre – og dertil kommer otte
julenumre.
Vi har fordoblet antallet af optrædener fra tre til seks.
Vi har haft vores traditionelle Matiné i november
Forårskoncert med Karlekammerkoret og Ølandbanden i april
Vi har spillet i Torslev Kirke 8. maj
Vi har spillet på Attrup Havn 25. maj
Vi har spillet ved Ønskeland i august
Og vi har medvirket ved Ingstrup Bogfestival i september.
Efter vores koncert i Ingstrup fik vi positiv omtale i Pandrup Lokalavis,
hvor der stod: ”Sidst på eftermiddagen gik Øland Show Band på scenen
med deres glade musik og professionelle optræden”.
Det bringer mig frem til, at vi også har gennemgået en positiv udvikling
både musikalsk og socialt.
Vi har nu spillet sammen 142 gange, og det gør, at vi kender hinanden
rigtig godt. Efter en noget anspændt start, hvor man nok var lidt bange
for at spille skævt, er vores spilleaftener nu afslappede og præget af godt
humør og god stemning. Og jeg er sikker på, at afslappetheden giver på
bundlinjen i form af bedre musik.

Vi har også i det forløbne år haft en høj mødeprocent, tæt på 80.
Sidste år havde vi to medlemmer uden én eneste forsømmelse - Jørgen
Henrik og Danny. I år har vi ingen, der er røget helt til tops. Men Jørgen
Henrik og Danny har kun haft ét fravær. Per indtager andenpladsen med
kun tre fravær.
Hvor er Øland Show Band så på vej hen?
Det har vi for nylig diskuteret i bestyrelsen, hvor der var gennemgående
tilfredshed med det, vi spiller. Vi har et bredt repertoire med noget for
alle. Vort publikum er tydeligvis tilfreds med vores musik, og i bestyrelsen
vurderer vi, at det er orkestrets medlemmer også.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer alle, fordi I så trofast møder op uge
efter uge, også selv om nogen af jer må køre langt.
En ekstra stor tak til Jørgen Henrik, der ikke blot har et godt stykke vej til
Øland, men forinden må bruge utallige timer i sit kreative værksted for at
kunne forsyne os med nye noder.
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