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Formandens beretning 
 

Koret har gennem det seneste års tid gennemgået en positiv udvikling på mange punkter. 
Stemningen er god og der er en dejlig summen af folk der snakker på kryds og tværs, når 
man kommer lidt i syv torsdag aften. 
Alle hjælper med at gøre klar til aftenens øvning, og det samme gør sig gældende, når 
aftenen er forbi, og der skal ryddes op. 
Det kan godt være, at bordene ikke står præcis oven i de usynlige streger på gulvet, men 
vi gør altid vores bedste for at gøre det rigtigt. 
 
Samarbejdet mellem Peter og Emil udvikler sig hele tiden. I har efterhånden fået rigtig god 
fornemmelse for hinanden og har fået mere rutine som et team. I skal have en stor tak for 
det arbejde, I lægger i opgaven. Vi ved alle, at det kræver en del forberedelse af jer begge, 
og vi sætter stor pris på jeres indsats. 
 
Også kagelisten har udviklet sig positivt. Der er nu kage til kaffen næsten hver eneste 
øveaften! 
 
Vi har i løbet af det seneste år prøvet lidt af hvert: Gospelsang i et stoledepot på 
Frederiksberg, kørsel i åben vogn med flagrende kåber, pølsespisning på Ringen, 
Domkirkekoncert med Danmarks Grand Prix diva, dyrevelfærdsGospel tilsat Tamburkorps, 
Jakobskirken proppet med op imod to hundrede begejstrede gospelgæster, 
adventsæbleskiver med Dejlig er Jorden som fællessang. Og disse oplevelser er bare et 
udsnit af, hvad et gospelkor kan blive udsat for. I husker sikkert selv endnu bedre, hvad vi 
har oplevet i årets løb. 
 
På det seneste har vi forsøgt os med et nyt initiativ, som er rettet mod nye medlemmer. 
Når der kommer nye medlemmer, får en af jer gamle opgaven, at hjælpe det nye medlem 
til rette. Det handler blandt andet om at hjælpe med at finde noder og sørge for, at det nye 
medlem ikke sidder alene eller yderst på en række. I det hele taget skal man være 
opmærksom, så vedkommende føler sig taget godt imod. 
Det betyder ikke, at alle andre er fritaget for ansvar. Det er da heller ikke det, jeg oplever til 
øveaftenerne. I det hele taget synes jeg, at vi er gode til at være opmærksomme på 
hinanden. 
 
I løbet af det seneste halve år har vi forsøgt os med en kort samling inden koncerterne. Et 
af formålene med dette er, at vi skal blive bedre til at fokusere på den opgave, vi står over 
for. Det er vores håb, at det kan være med til at løfte kvaliteten af vores koncerter, og min 
foreløbige vurdering er, at det virker. Men tanken er ikke kun, at publikum skal få en bedre 
oplevelse. Jeg er sikker på, at vi alle får en bedre oplevelse, når vi er fokuserede og klar til 
at give alt hvad vi har. 
 
Økonomien er et kapitel for sig. Kassereren fremlægger senere det reviderede regnskab, 
men jeg vil gerne nævne, at råderummet ikke helt er, som vi ønsker det. 
Bestyrelsen ville gerne investere i både udstyr og aktiviteter, men det har der desværre 
ikke været mulighed for på det seneste. Det skal ikke forstås sådan, at vi er på vej mod 
afgrunden. Tingene hænger stadig sammen. 

http://www.roskildegospelsingers.dk/offent


  Februar, 2017 

Page 2 of 2 
 

Som konsekvens af det lille råderum er vi begyndt at se efter muligheder for at søge fonde 
om midler til blandt andet et nyt klaver og opdatering af lydanlægget, som begge er 
nedslidt. 
Øvrige fokusområder i denne sammenhæng er en bedre betaling ved koncerter, så vi 
sikrer en passende indtægt til koret. 
Vi kunne også godt tænke os lidt flere medlemmer. Det vil kunne bidrage positivt til driften 
og sikre et lille plus på kontoen. Især soprangruppen kunne have gavn af at blive styrket i 
antal. 
 
Vi har udarbejdet en folder om koret, som har to formål: At skaffe flere opgaver i form af 
koncerter og lignende, samt at give flere lyst til at være medlem. Folderen er ved flere 
koncerter blevet delt ud, og den har også fungeret som billet ved en enkelt koncert. Vi 
håber at dette initiativ også vil underbygge ønsket om lidt flere medlemmer og flere 
koncertindtægter. 
 
Sidste sæson sluttede med en fantastisk sommerkoncert, og vi håber at I vil være med til 
at trumfe sidste års koncert. Vi vil nemlig prøve at kombinere sommerkoncerten med en 
workshop sammen med tidligere medlemmer og dirigenter. Planen er så, at de tidligere 
medlemmer deltager i dele af koncerten. Dermed håber vi på, at stemningen og 
begejstringen vil overgå sidste års sommerkoncert. 
 
Tak til alle medlemmer, for at møde op til øveaftener og når vi skal give koncerter. Det er 
hele fundamentet for koret, at I vil være med. Tak fordi I alle velvilligt hjælper til, når der 
skal stilles op og pakkes sammen, når der skal hentes grej, hænges kåber op eller noget 
helt andet. 
 
Tak til Johnny for det arbejde, han har lagt i bestyrelsen. Han har valgt, ikke at modtage 
genvalg. Tak blandt andet for indsatsen i forbindelse med vores nytårstaffel sidste år og 
hjælp med kaffebrygning, med mere. 
 
Jeg vil også gerne takke vores webmaster, Helen, for at passe vores webside. Vi nyder din 
store hjælp, når du sørger for blandt andet upload af sangtekster og opslag af 
arrangementer. 
 
Morten skal også igen i år have en kæmpe tak for den utrættelige indsats, du lægger i 
optagelserne af vores øveaftener. Der er mange som sætter stor pris på den unikke 
mulighed, det giver, for at øve på sangene i løbet af ugen. 
 
Tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det år, der er gået. Jeg glæder mig 
altid til at mødes med jer, for at diskutere, hvordan vi kan gøre Roskilde Gospel Singers til 
et endnu bedre gospelkor. 
 
Den sidste tak skal rettes til dig, Marietta. Du er næstformand i bestyrelsen, du er praktisk 
korleder, du er tovholder, når der skal arrangeres gospelgudstjenester, du sørger for 
indkøb og organisering af julecafeen, du administrerer listerne, som vi skriver os på til 
koncerter, endog kagelisten har du styr på. Der er helt sikkert flere ting, jeg har glemt, end 
dem jeg her har nævnt. Du har selv listen inde i hovedet. 
 
Flemming Lassen Nielsen, 
Formand for Roskilde Gospel Singers. 

http://www.roskildegospelsingers.dk/offent

