Formandens beretning for 2013
I år måtte vi for første gang tage afsked med et medlem pga. dødsfald.
Det er trist, at Kirsten Elmeskov ikke længere er i blandt os.
Foreningen var med til, at værdige hendes minde med en særlig krans til begravelsen, hvorpå
der stod en sidste hilsen fra Songwriters Corner.
Det var en glæde for mig, at hendes familie roste mig og foreningen på dagen for kransen –
og var rørte over vi havde tænkt på hende til det sidste.
Igennem årene havde hun været med helt fra begyndelsen da foreningen blev stiftet på Hotel
Christiansminde.
Hun var glad for at være med i bestyrelsen og foreningen, hvor hun skabte en god stemning.
Især husker jeg den sidste gang, hvor hun var med til workshoppen med Laura Mo, hvor hun
tilmed fik ros for hendes sang og tekst. Æret være hendes minde.
Igen i år har medlemmer via foreningen haft mulighed for optræden – f.eks. Uldum
Gadefestival, Gislev Festival, Solscenen i Nyborg, Slagelse Kulturnat og Slagelse Festuge,
Viborg Festuge, Kulturtorvet i Svendborg, Spil Dansk Dagen i min kommune etc.
Ydermere fortsætter vores gode samarbejde med OUH/HCA.
Det er glædeligt når medlemmer kan komme ud og optræde. Det vil være ønskværdigt, hvis
medlemmer også i højere grad i det nye år kan samarbejde, samt finde lokale
samarbejdspartnere i deres lokalområde og derigennem åbne op for muligheder for optræden
for vores medlemmer.
I år fik vi lydanlægget via sponsoratet fra Tuborgs Grønne Fond.
En glæde for foreningen, at vi nu også er med i den fine kreds, som har opnået et
kultursponsorat fra fonden. Derigennem også et ekstra skulderklap og anerkendelse af
foreningen. Lad os i det nye år sammen finde spillesteder, hvor vi i fællesskab kan gøre nytte
af anlægget.
Medlemsmæssigt har vi haft nogen udmeldinger, men glædeligt er det også, at nye
medlemmer er på vej ind, som kan være med til at føre foreningen videre.
Lad os i 2014 få mere øje på hinanden omkring samarbejde, ideer, projekter, festivals etc.
Vi har så mange ressourcer og samarbejdsmuligheder i blandt os. Lad os få øje på styrker,
muligheder, netværk, samt talenter hos hinanden til fælles glæde.
Hvis medlemmer har ideer og ønsker i relation til ovennævnte, så send mig gerne en mail, så
vi kan arbejde videre på dem.

