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Kære medlemmer. 
Da jeg begyndte at tænke på at skulle lave en årsberetning om bestyrelsens arbejde i MiR i 2017, kom jeg 
hurtigt til at tænke på dette digt af Dan Turrell med titlen ”For meget, mand” eller ” det er ikke let”. I får lige 
lidt af begyndelsen: 
  
det er ikke let  
de fleste synes ofte  
at det hele simpelthen bliver for meget  
og standser midt i deres aktiviteter  
fordi det ikke er let at være dem  
og hvis bare de andre foretog sig lidt mere  
og hvis der bare var lidt mere drøn på dem  
så var det ikke altid så nødvendigt  
at man selv kørte det hele  
 
det er ikke let at være en selv  
og hver gang man kommer til at tænke sådan  
så skal man prøve at skifte sig selv ud med en anden  
og vælge et billede af hverdagsdanmarkshistoriens richsalbum  
og forestille sig hvordan det er at være vedkommende 
 
 
Velkommen til generalforsamling i musikforeningen Musik-i-Rønde – tak for at I vil bruge jeres tid på andet 
end bare at komme og høre musik. Vi er glade for at kunne konstatere, at der stadig er basis for en 
musikforening i Rønde – selvom vi tit - ligesom Dan Turréll - må konstatere: ”der er ikke let!” 
 
Det er heldigt, at Syddjurs kommune trods alt prioriterer kulturen -og derunder musiklivet - højt og hvert år 
begaver os med en bevilling fra kulturpuljen. Dén prøver så at forvalte efter bedste evne. Statens Kunstfond 
kan også ansøges om et økonomisk tilskud til koncertvirksomhed, men de sidste 2 år har vi været uheldige 
med at få afslag. Antallet af ansøgere stiger mens puljen bliver mindre. 
 
Vi har stadig en idé om, at et væsentligt argument i vores ansøgningsvirksomhed er at kunne påvise et højt 
medlemsantal. For nogle år siden var medlemstallet i MiR en del højere end i dag, men vi har stadig en tro på, 
at når det igen går op for folk i Rønde og omegn at MiR er oppe at stå igen, vil medlemstallet langsomt stige til 
et antal, som kan sammenlignes med tidligere tider. Vi har valgt at fastholde kontingentet, men til forskel fra 
de sidste 2 år, har vi valgt at give medlemmerne rabat på hver enkelt arrangement fremfor at tilbyde gratis 
koncerter.  
 
Bestyrelsen tilrettelægger så repertoire-planen for et halvt år ad gangen, sådan at vi kan præsentere et bredt 
udbud af musik, samtidig med at vi( mest kassereren) har et fast øje på, hvordan økonomien ser ud.  
I 2017 har vi kunnet tilbyde 13 musikarrangementer - en blanding af koncerter, hvor vi dels aktivt selv har 
kontaktet interessante musikere – dels med kyshånd har taget imod tilbud fra lokale folk om at lave intime 
koncerter i vores musikcafé. 
 
Arrangementerne i Kulturhotellets cafe har været rygraden i vores arrangementsplan – caféen er ideel - både 
lydmæssig og publikumsmæssig – og den er overkommelig at indrette og gøre hyggelig. Derudover har vi i 
løbet af 2017 også på 3 tidspunkter været involveret i større koncertarrangementer - 2 af dem i Rønde 
Idrætscenter, hvor vi ud over idrætscentret også samarbejdede med folkene bag ” Syddjurs Foreningsmesse” 
og ” Frivilligrådet i Syddjurs Kommune” – i begge tilfælde musikalske succeser, men økonomisk og 
publikumsmæssigt ikke så vellykkede. 
I efteråret stod MiR så på egne ben med en større koncert i Kulturhotellets sal – med mange publikummer, 
meget praktisk slid og slæb og så alligevel i sidste ende et underskud.  
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Med alle disse forhold in mente er der en løbende diskussion i bestyrelsen om hvilken form for PR, som er 
relevant og nyttig for MiR m.h.p. at få publikum nok til arrangementerne. Derudover har vi også haft snakket 
om de fysiske rammer i forhold til de kræfter vi har til rådighed – og har derudfra besluttet at holde pause 
med større koncertarrangementer indtil de lyd-,lys- og indretningsmæssige forhold i hotellets sal er forbedret. 
Hotelrådet, hvor MiR også er repræsenteret, har iværksat tiltag, som på et tidspunkt vil bringe disse ting i 
orden. Når det igen bliver tid til de større koncertarrangementer, vil vi gå i dialog med de større virksomheder 
i byen om at løfte sådanne begivenheder i fællesskab. 
 
I mellemtiden har vi forsøgt at søsætte nye tiltag for at udvikle musiklivet i byen. Vi satsede i efteråret tid og 
energi – samtidig med at kommunens kulturpulje hjalp os i gang med at få etableret de fysiske rammer for et 
”åben-scene-projekt ” i den tidligere cafe Campus på hovedgaden. Aktiviteten var primært målrettet de unge 
på byens uddannelsessteder – bl.a. ved at afvikle det sidst på eftermiddagen – men tilslutningen var yderst 
svingende. Idéen er p.t. videreført i et aktuelt samarbejde ml. MiR, Kulturskolen og Værelze 313, som har 
planlagt 3 aftener her i foråret under overskriften ”Lounge på hotellet”, hvor der inviteres mere eller mindre 
professionelle musikere i caféen til at danne grundlag for sammenspilsrelationer ml. kreative musiktalenter. 
 
Bestyrelsen har i 2017 haft den opgavefordeling at Erling har været kasserer og skaffer, Michael har været 
vores repræsentant i Hotelrådet og PR-agent, Per har været teknisk supporter, Pia har været runner, 
plakatopsætter m.m., Ole er kommet med gode ideer og jeg har været formand. Om lidt skal vi vælge 
medlemmer til bestyrelsen – 2 stk i år - hvoraf Pia træder helt ud og holder en pause. Pia har varetaget mange 
funktioner – sørget for mad, sat plakater op og været fast inventar i baren. Tak for din indsats i denne omgang, 
Pia. Vi håber vi må bruge dig som tilkaldevikar en gang imellem.  
 
Vi er også stor tak skyldig til de flittige hjælpere, som den ene gang efter den anden stiller sig til rådighed, når 
der skal knokles, kontrolleres billetter og passes bar. Vi er dybt afhængige af hjælpere og håber på tilsagn til 
disse altmuligjob i fremtiden. 
 
Endelig vil vi takke Kulturhotellets administration og ledelse for et godt samarbejde i 2017 - ikke mindst 
omkring det tilbagevendende Spil Dansk-arr i november. 
 
De afviklede arrangementer i 2017 samt de involverede kunstnere er nævnt på foreningens hjemmeside samt 
på Facebooksiden. 

 
            Bestyrelsen er fuld af fortrøstning angående fremtiden for vores musikforening og opfordrer alle medlemmer  
            til at udbrede kendskabet til vores forening. Der er plads til mange flere medlemmer. Tak til dem af jer som     
             deltog her i aften. Go koncert her bagefter! 

 
 
  
 




