Formandens beretning 2021
2020-2021 har været år præget af forandringer og omstilling.
Covid-19 har præget vores sæsoner, og det har kunnet mærkes. Vi har måttet flytte og sammenklemme
koncerter på bedste vis, for at kunne gennemføre alle koncerter.
I 2020 lykkedes det at få lagt de sidste to koncerter ind i november og derved gennemføre alle 7 koncerter,
om end det blev lidt anderledes end først tænkt.
I 2021 er det indtil videre lykkedes os at have to koncerter: 9. maj på Helsingør Teater og 30. maj på
Musikskolen i Aarhus. Specielt koncerten på Helsingør Teater var velbesøgt, og vi har i den forbindelse talt
om, hvordan vi skal række bredere ud i forbindelse med publikumstiltrækning. Vores næste koncert er
planlagt til søndag 6. juni.
Covid-19 har givet bestyrelsen lidt ekstra tid til at kigge indad i foreningen, hvilket har været godt, da der
har været interne ændringer.
På generalforsamlingen i 2020 overtog Kristine Mågård formandsposten efter Søren Schelling, og vi kunne
byde Daniel Kjær Holmberg og Bodil Krogh velkommen i bestyrelsen. Vi har været utroligt glade for at
udvide bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer og dermed nå op på maksimalt antal.
I forbindelse med interne ændringer har vi ændret i honorarstørrelsen, og vi forsøger hele tiden at komme
vores kunstnere i møde på bedste vis. Desuden har vi kigget på PR og medlemsadministration.
Vi har kigget videre på en strategi i forhold til vores gymnasieprojekt, og vi håber på at være klar med
materiale og form, så vi kan opsøge gymnasierne og lave faste aftaler med dem i 2022.
Vi glæder os generelt over de ting, der har lykkedes i foreningen, corona til trods. Nu kigger vi videre på
2021 og arbejder på en spændende sæson i 2022.
Til kommende sæson, 2022, har vi i vores Open Call haft fokus på formidling og nytænkning af den
traditionelle lied-koncert. Vi arbejder med at få planlagt og bekræftet alle koncerter og har allerede en
skitse over et spændende koncert-år.
Nu glæder vi os til at se fremad, og forhåbentlig gennemføre vores koncerter på mere normal vis!

02-06-2021

