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Formandens beretning 
 
Det seneste års tid siden sidste generalforsamling har budt på mange gode oplevelser. 

Foråret bød blandt andet på gospelgudstjenester, den sædvanlige gudstjeneste på 

havnen, samt en koncert på OK-Hjemmet på Frederiksberg. 

Sommerkoncerten blev denne gang afholdt i kombination med en workshop for 

nuværende og tidligere medlemmer. Det var for mange et glædeligt gensyn med gamle 

venner og vores tidligere dirigent, Henrik Mikkelsen. I samarbejde med Peter og Emil blev 

det til en uforglemmelig oplevelse. Mange var med til at sørge for, at dagen blev en 

succes, ved at deltage i planlægning og praktiske opgaver. Vi fik også en stor hjælp fra 

flere venner af koret. Tak til alle, for at bidrage til en god dag. 

Jubilæumsfesten blev som bekendt afholdt først på efterårssæsonen. Også her var der 

meget at glæde sig over, måske lige bortset fra vejret. Vi havde fået lov til at låne lokalerne 

på Roskilde Tekniske Skole, så de fysiske rammer var i orden. Maden kom til tiden, på 

trods af formandens bekymringer, og alle hjalp til med at skabe en dejlig festlig aften. En 

særlig tak til Anita, som gjorde det muligt at låne lokalerne. 

Det er efterhånden blevet en tradition at starte efterårssæsonen med en grillaften. I år blev 

den afholdt her i Jakobskirken. Også på denne aften var vi velsignet med et strålende vejr, 

idet det regnede fra start til slut. Men vejret til trods fik vi en god aften som opstart på den 

nye sæson. 

Af faste indslag i løbet af året var der også vores besøg på Hospice, hvor vi igen i år blev 

taget godt imod. 

Julecafeen var også godt besøgt, og gav i år et pænt overskud. Også her var vi alle 

afhængige af hinandens hjælp, og igen gik alt op i en højere enhed, fordi alle bidrog. 

I løbet af denne sæson har vi været nødsaget til at fokusere forholdsmæssigt meget på 

økonomien. Vi blev opmærksomme på, at det faldende medlemstal efterhånden ikke 

længere kunne dække udgifterne til dirigent og pianist. Desuden har formuen gennem flere 

år ikke været af en størrelse, som kunne sikre korets drift i en periode med få medlemmer. 

Derfor har informationerne fra bestyrelsen ved flere lejligheder været præget af de 

økonomiske forhold. 

Vi arbejder målrettet på at økonomien bliver så god, at den ikke længere skal have en så 

fremtrædende rolle, som det har været tilfældet det seneste halve år.  

http://www.roskildegospelsingers.dk/offent
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Vi har taget flere initiativer, for at forbedre økonomien: 

• Vi har valgt at suspendere optagelsesprøven, i et forsøg på at øge tilgangen af 

medlemmer. Bestyrelsen vil i forbindelse med opstart af efterårssæsonen evaluere 

fordele og ulemper, og derefter beslutte, om prøven skal genindføres i en eller 

anden form. 

• Vi har ansøgt menighedsrådet om betaling for dirigent og pianist i forbindelse med 

gospelgudstjenester, og vi har fået tilsagn for op til 4 gospelgudstjenester om året. 

• Vi har ansøgt Tuborgfondet om midler til fornyelse af vores musikanlæg, og de har 

bevilget næsten 28.000,- til formålet. 

Vi håber at I vil bidrage med endnu flere ideer i forbindelse med arbejdsdrøftelsen senere 

på aftenen. 

Efter sommerferien tog vi den nye postkasse i brug. Den er allerede blevet flittigt brugt. Vi 

takker for alle breve, som er lagt i postkassen. Indholdet bliver altid gennemgået på 

førstkommende bestyrelsesmøde. Nogle forslag kan vi umiddelbart handle på, medens 

andre indgår i vores mere langsigtede overvejelser. Dejligt at mærke jeres engagement i 

koret, også på denne måde. 

Tak til Peter, for din kamp med at få os til at synge helt perfekt. Nogen gange har jeg 

indtryk af, at vi er tæt på, og andre gange er der måske en del tilbage at ønske. 

Tak til Emil for dit euforiske klaverspil. Indimellem tror jeg at vi glemmer, hvor vigtigt det er 

med en inspirerende pianist. Tak for det. 

Tak til Morten, for din utrættelige indsats med at optage øveaftenerne, så andre kan lytte til 

det i ugens løb. 

Tak til Helen, for din ihærdige indsats med at opdatere hjemmesiden, så indholdet er 

relevant. 

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg glæder mig 

altid til vores møder. Der er altid en god stemning, og vi er fælles om at ville det bedste for 

koret. Vi har ikke altid de samme synspunkter, men vi ender alligevel med at være enige i 

alle vores beslutninger. Og det er en stor styrke, at vi trækker i samme retning. 

En særlig tak til Elsebeth, som har valgt ikke at genopstille. Tak for de kræfter, du har lagt i 

bestyrelsesarbejdet gennem flere år. 

 
Flemming Lassen Nielsen, 
Formand for Roskilde Gospel Singers. 
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