GENERALFORSAMLING 24 MARTS 2019

Formandens beretning for året 2018
Det har været et godt år med masser af positive oplevelser.
Vi har haft 14 koncerter med dejlige kunstnere. Mellem 1.000 og 1.200 gæster har været med til at gøre det til en god oplevelse for alle, såvel som for kunstnerne som de frivillige.
Vi forsøgte også med en utraditionel koncert: André Rieu på storskærm. Grundet regler om ophavsrettigheder kan vi til en
sådan koncert kun invitere beboerne.
Vi konstaterer, at der nu de fleste gange kommer mellem 40 og 50 beboere fra Solgården og 40-50 udefra. Enkelte af gæsterne
udefra har kommenteret, at der ikke er gode pladser til alle. Vi må derfor huske på, at beboerne kan reservere plads, da det er
jo deres hjem, andre må tage til takke med de pladser, der er til rådighed, når beboerne har fået. Kun én gang har vi måttet
afvise gæster grundet for stort fremmøde, vi var da oppe på 125 gæster, hvilket er mere end, der er tilladt.
Sidste år i februar aflyste Tony Landy med 3 dages varsel sit besøg grundet sygdom. Gode råd var dyre, men sangeren Ole
Allermand reddede os og skaffede den forrygende Catleen Gjøl og Ernst Dalsgaard sammen med pianisten Caroll Conrad.
Det blev en fantastisk koncert, hvor flere mente, at det vist var et godt bytte.
Støttemedlemstallet ligger på omkring 90 - hvilket vi er meget glade for. Et højt medlemstal betyder penge til kunstnernes
honorarer, som ligger på omkring 60.000 kr. om året. Hertil bruges ca. 3.000 kr. til chokolade, som dækkes af bidrag i ”Sparegrisene” – så derfor en stor tak for det også.
I efteråret fik vi besked på, at Solgården grundet den nye sundhedspolitik, ikke længere kunne byde på det glas portvin, som
vore gæster hver gang får serveret. Dette trådte i kraft fra 1 jan. 2019.
Vi må nu se i øjnene, at vi i 2019 og fremadrettet får en ekstra udgift på godt 4.000 kr. årligt til en god portvin. Ledelsen på
Solgården har til gengæld lovet at gøre det godt ved at betale for kageforbruget til bl. a. julearrangementet, nytårskuren og
vores traditionelle fødselsdagslagkage.
I efteråret begyndte det store arbejde med at klargøre og sælge billetter til støttekoncerten 2. februar 2019. Det var et par hårde
måneder med besøg hos flere erhvervsdrivende for at få sponsorer til at betale for kunstnere. Det lykkedes at få 5 virksomheder, der i alt støttede med 12.500 kr. ud over donationerne til champagne, kransekage og blomster fra hhv. Holte Vinlager,
Vinthers Bageri samt Meny Blomster og Netbuket.dk
En del købte billetter som julegaver, og ved årets afslutning lå billetsalget på omkring 100 stk. En stor tak til Greens Boghandel, der vederlagsfrit stod for dette salg.
Den 10. november fyldte formanden 70 og på invitationerne var skrevet følgende: ”Jeg har ikke noget fødselsdagsønske, men
skulle du alligevel føle dig fristet, så giv et beløb til Solgårdens Musikalske venner.” Denne opfordring blev belønnet med
7.300 kr.
Økonomisk havde vi et rigtig godt år; et par gode donationer og et tilskud fra kommunen sammen med medlemsbidragene
gjorde, at vi roligt kunne entrere med de gode kunstnere uden at have uro i maven.
Når jeg kommer rundt i byen, hører jeg navnet ”Solgårdens Musikalske venner” omtalt med respekt. Alle tager hatten af for
det flotte arbejde, vi laver. Jeg må takke alle i bestyrelsen for det gode arbejde og jeres fremmøde; det er kun få gange nogen
har haft forfald og i så fald, er det med god grund, så mange tak til jer alle.
Men uden vores fantastiske frivillige ville det være svært, så derfor også en stor tak til Susanne, Lone og Per, Henning, og til
Inge i Cafeen. Udover den store indsats I leverer, er det en fornøjelse at være sammen med jer.
Som formand er det en stor glæde at stå i spidsen for en forening, der nyder så stor opbakning fra ledelsen og frivillige, og
som er med til at skabe glæde for beboerne og ældre borgere en gang om måneden, og det har jeg tænkt at blive ved med.
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