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Bestyrelsens beretning          

Det er ikke til at forstå, at der atter er gået et år, og hvad er der sket i DASOM i det forløbne år.  

Der er ikke meget at fortælle, når der kun er et år imellem vore generalforsamlinger, men vi 

startede året med lige efter generalforsamlingen med kurset ”Lad Det Svinge Lad det Klinge”, hvor 

Kjeld, Leif og Anne-Mette var instruktører. Her fik vi rigtig gennemgået sangene.  Fredag aften 

havde vi hyggeligt samvær, hvor DASOM bød på et glas vin. 

I februar blev der afholdt kursus på Sjælland med samme titel, da det er sange, der skal bruges til 

det kommende stævne.  Her var Leif og Anne Mette instruktører 

I april blev det samme kursus afholdt på Thisted Musikskole med hele musikudvalget. Nogle deltog 

desværre ikke, da de syntes afstanden var for stor. Her må vi rose Thykoret.  Uanset afstand 

kommer de altid næsten fuldtalligt, når der er kurser lige meget hvor det er. Men ingen fortrød at 

de kom, der blev arbejdet ihærdigt i de smukke omgivelser, og teknikken, der var ret moderne, 

virkede også til sidst.   

Nu er spørgsmålet så, om vi kan huske det hele, når det skal løbe af stablen nu på søndag, men vi 

har til al held nogle timer vi kan øve os i.  Så forhåbentlig kommer det til at swinge i Hjørring. 

Musikudvalget 

Har på de 3 kurser gjort et stort stykke arbejde med indøvningen af sangene til stævnet, og der er 

også lavet lydfiler til sangerne, således at man kunne øve sig lidt derhjemme. 

Sangudvalget er allerede gået i gang med at forberede 2020, og ansøgning er indsendt til Statens 

Kunstfond, hvorfra vi håber at modtage et positivt svar i løbet af november.  I 2019 fik vi kr. 

30.000,-  de fleste af pengene er brugt til de 2 kurser i foråret.  Da disse gav et underskud. 

Kjeld har valgt at overlade ”posten” til en anden dirigent.  Hans kommentar er, at han ikke vil være 

John Berger nr. 2.  Til I der ikke kender ham, kan fortælles, at John næsten skulle bæres væk fra 

posten i musikudvalget. 

Stævnet. 

Da ingen kor stillede op til at afholde stævnet i 2019, blev det bestyrelsens opgave at løse det 

opgaven, derfor afholdes stævnet ikke helt som vi plejer, da vi  er 6 ”ældre” 

bestyrelsesmedlemmer og en ung , der ikke rigtig kan slæbe rundt med stole og borde m.m. 

Men vi har i løbet af de sidste par år arbejdet meget med stævnet.  Mest med at finde lokaler, til 

rimelige priser, overnatningsmuligheder, musik til koncerten.  Her har Kjeld virkelig gjort et stort 

stykke arbejde, idet han næsten har været frontløber med at få aftaler i stand, da han jo kender de 

fleste folk oppe på Hjørring kanten.  Det lykkedes os at få Motel Nordsøen, Det ny teater i Hjørring 

og et  orkester, der i hvert fald ikke ligner det vi hidtil har haft, idet der kommer til at stå 40 

musikere foran os.  Nogle af dem er professionelle.  Lad os nu ikke håbe, at de overdøver koret, 

men det har Kjeld lovet, at det gør de ikke. Teateret er en stor gevinst for i  
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hvert fald bestyrelsen, idet vi ikke skal til at flytte rundt med stole/bænke, leje lydmand,  ja i det 

hele taget at få det hele til at hænge sammen.  Her kan vi bare komme, og det hele er klart, så 

glæd jer. 

Nu er det spændende, hvem der ønsker at afholde stævnet i 2021. 

KODA 

Desværre er der ikke mange kor, der har meldt sig ind under KODAS fane,  Hvorfor mon det.  Den 

forklaring bestyrelsen har fået er, at korene faktisk ikke har egne koncerter.  De bliver altid ”hyret” 

af en forening, fagforening eller et arrangement der afholdes af kirken.  Det har de nok ret i.  Men 

husk, at hvis I skal have en koncert, som I selv står for og inviterer til, skal den indberettes til KODA. 

Nordisk stævne den 9. til 12. juni 2022. 

Der arbejdes på højtryk i Helsingfors, for at finde frem til egnede lokaler, idet de er meget dyre.  Et 
lokale til 1.000 personer vil koste 100.000,- euro, og det er der vist ingen der vil være med til at 
betale. 
Man planlægger ”get together party på Sveaborg en ø, hvor der er en kort færgetur torsdag, 
åbning om fredag med sangertog og koncerter, og fest med stående buffet, og lørdag koncerter, 
men intet er helt på plads endnu, og der kendes ikke rigtig priser. 
  

AKKS: 

AKKS er i gang med en støre omlægning af organisationen som gerne skulle ende med en mere klar 

opdeling af alle de foreninger AKKS repræsenterer. 

Det har været på tale at ændre navnet hvilket ikke fandt flertal. Problemet med et navne skift ville være at 

der hvor AKKS søger midler og politisk opbakning ville skulle til at lære en ny organisation at kende og da 

det i forvejen er svært nok at rejse midler til kunst og kultur er det ikke hensigtsmæssigt med et navneskift. 

AKKS har opdateret sine love og dette har fyldt en del på møderne i 2019 men skulle nu gerne være på 

plads.  

 

Dansk Musisk Center: 

Dansk musisk center(DMC) der ligger i forbindelse med Askov højskole mangler noget medie omtale. Når 

der tales med medlems organisation kender de deltagende kun stedet som Askov højskole. De boliger vi 

anvender når vi afholder kurser på Askov er ejet af DMC som udover os der holder musiske kurser har 

Askov højskole som største kunde. Omvendt er det også muligt for os at lave leje aftale med Askov højskole 

hvis vi ønsker at afholde et kursus hvor der er mere en de 94 senge pladser vi selv råder over så det er 

muligt at være op til 400 personer til et større arrangement. En mulighed nogle af vores søster organisation 

benytter sig flittigt af til sommer stævner. Der er blevet vendt nogle af de digitale muligheder der er for at 

markedsføre DMC uden at bruge for mange penge til reklamer.  

DASOM har ingen repræsentanter i bestyrelsen i AKKS og DMC men vi følger arbejdet tæt og kommer med 

relevante input til debatten 
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Hjemmesiden: 

Michael står nu for hjemmesiden.  Han ”leger” med at lave udseendet om.  Nogle af ændringerne skyldes 

lovgivningen.  Man må ikke med et snuptag kunne finde frem til en person, derfor kan det synes lidt 

vanskeligt at finde korene m.m., men de er der.   

Såsnart der kommer invitationer eller andet nyt sætter Michael det straks på hjemmesiden, men vi mangler 

stadig lidt nyheder fra korene, f.eks. fra jeres rejser, der kan give ideer til andre. 

Afslutning 

På en måde er det lidt vemodigt for mig at aflægge denne beretning, da det er sidste gang jeg gør det.  

Derfor vil jeg sige jer alle tak for, at I har haft tiltro til mig i 23 år som formand, og længere tid i bestyrelsen 

for selve DASOM-  Vi har haft mange gode stunder, men jeg er enig med Kjeld I, at der skal yngre/eller 

andre kræfter til efter sådan en årrække. 

Jeg vil samtidig sige tak til bestyrelsen for de gode møder og det dejlige samarbejde vi har haft sammen. Vi 

har måske ikke altid været enig, men vi har dog fundet fælles fodslag.  

Endnu engang tak til jer alle. 

Herefter vil jeg sætte bestyrelsens beretning til debat. 

 

 

 

 

 


