Dansk Solistforbund – Formandens beretning 2022
Det er jo kun 9 måneder siden, vi sidst afholdt generalforsamling i vores
gamle forbund. Den blev udsat til september 21, fordi covid 19 forhindrede
os i at mødes i maj måned, som vi plejer. Også for to år siden blev
generalforsamlingen udsat til september af samme grund.
I mine beretninger fra de to foregående år har jeg nok indimellem haft lidt
vanskeligt ved at finde optimismen frem, fordi de fleste af os jo desværre var
temmelig berørt og påvirket af situationen.
Men i år kan vi endelig mødes i den traditionelle GF-måned, hvor bøgen er
sprunget ud, og alt igen er lysegrønt og håbefuldt. Og hvor er det da
livsbekræftende at gå igennem Frederiksberg Have - på vej til vores årlige
møde. Jeg glæder mig sådan over, at vores verden igen er åben og aktiv. Jeg
glæder mig over, at vi igen kan smile og være trygge ved at mødes - se
hinanden i øjnene og måske også gi’ en forsigtig krammer. Den lange
periode med konstant afstandtagen til hinanden og angst for nærkontakt er
heldigvis overstået. Lad os håbe, at den ikke vender tilbage.
Efter så lang en periode med nedlukninger og aflysninger er det, som om
man får ekstra kræfter og endnu mere lyst til at komme ud at være på igen.
Møde publikum og blive bekræftet i, at det er DET, vi kan og skal. Det er
det, vi har brugt et langt liv på at dygtiggøre os i - og det er DET, der holder
os i live. Og det er DET, der holder publikum i live! Hjælpepakker kan man
måske godt leve af i et kort stykke tid - men man har godt nok vanskeligt
ved at leve med dem i længere tid. Det er vistnok revisorerne her i landet,
der har fået mest ud af de hjælpepakker!
Men jeg synes trods alt, der er kommet mere fokus på kulturlivet under og
efter nedlukningen. Folk har fået øjnene op for, hvad det er, de har savnet,
og hvad det er, vores branche netop kan og skal – nemlig at få hinanden til
at glemme hverdagen for en kort stund og blive inspireret, provokeret,
påvirket og opløftet af levende oplevelser - det være sig koncerter,
teaterforestillinger, musicals, revyer og heldigvis meget mere. I starten
havde folk måske lidt svært ved at komme ud af sofaen og få smidt remote
controlen - men langsomt og sikkert vender publikum heldigvis tilbage til
teatrene og spillestederne.
MeToo og chikane på arbejdspladsen fylder desværre stadig meget i
nyhedsbilledet. Gamle lig bliver rykket op af lasten. Kedelige historier
kommer frem. Der er nu sat meget mere fokus på problemet, som
tilsyneladende har være langt større, end de fleste forestillede sig. Den form
for undertrykkelse, krænkelser og nedværdigelser er blevet accepteret alt for
længe, og først nu tager mange bladet fra munden og slipper dæmonerne
løs. Det er godt, så længe det ikke tager overhånd. Og det er godt, så længe
sagen kan ses og belyses fra begge parter. Det er godt, at det er sat på
dagsordenen.
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Dansk Skuespillerforbund iværksatte en grundig undersøgelse blandt
medlemmerne, som blev kaldt Stregen i sandet. Fremover tror og håber jeg,
at alle vil være mere ordentlige - måske mere forsigtige. Vi skal passe på
hinanden. Tale ordentligt til hinanden og være opmærksomme. Det handler
om modtageren såvel som afsenderen.
Og det gælder bestemt ikke kun i vores branche - det gælder over hele
linjen. Lad os holde gryden varm, uden - og inden den koger over.
Vi fik aflyst et enkelt solisteri i januar, men ellers er alle arrangementer
forløbet efter planen. Publikum er kommet tilbage. Der er stor tilslutning
overalt. I Odense har vi haft det første solisteri i Teater 95B i Vestergade.
Her vil vi forhåbentlig fremover kunne afholde to solisterier om året. I
København har vi haft det første solisteri i det nye Musikhus København på
Vesterbro Torv. Også her vil vi fremover gerne afholde to solisterier om året.
Bestyrelsen har besluttet, at vi indtil videre vil holde liv i de spillesteder, vi
har, dog med lidt mindre aktivitet end tidligere, måske også med lidt færre
solister. Der skal fortsat gerne være råd til at afholde omkring 16 -18
solisterier årligt.
Under NYT FRA BESTYRELSEN skal I høre om et nyt positivt tiltag for
medlemmer af Forbundet. Vores medlem Martin Skriver vil fortælle om den
aftale, vi har indgået med hans virksomhed Two Dæne. Det vil fremover
være muligt for vore medlemmer at søge om økonomisk tilskud til at få
streamet gamle optagelser, så de ikke bare ligger derhjemme i reolen, men
bliver digitale for alverden.
Bestyrelsen besluttede i januar d.å., at vi ville helårsrenovere sommerhuset
i Klint. Der blev indhentet tilbud, og huset står klar den 1. juni, når
sæsonen starter. Det er blevet et særdeles godt, lyst og lunt sommerhus,
som fremover kan udlejes hele året. Hvis man har brug for en uge eller to til
at indstudere eller fordybe sig eller bare vil slappe af og være væk fra
hverdagen, så er det nu muligt. Jeg har fulgt hele processen i løbet af
foråret, fordi jeg selv har sommerhus 10 minutter derfra. Det lille køkken er
revet ned og er nu slået sammen med stuen. Et nyt Ikea-køkken er sat op
med en kogeø, så nu fremstår det som et køkken-alrum.
Lad mig rette en stor tak til Stine Rosengren og Tove Hyldgaard fra
bestyrelsen, som har stået for indretningen af det nyrenoverede hus.
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Den ugentlige leje vil være på samme niveau hele året.
Både sommerhuset i Klint og i Hou er udlejet til og med uge 35. Der har
været mange ansøgninger, og desværre har vi ikke kunnet tilgodese alle.
Det er udelukkende midler fra investeringskontoen, der er benyttet til denne
renovering. Vi må ikke bruge Gramex-midler til den slags. Vi har nu et
toprenoveret, helårsisoleret fritidshus, der forhåbentlig kan leve op til de
krav, medlemmerne måtte have. Der er indlagt fibernet, og der står et TV
med en Chromecast, så folk kan se de forskellige kanaler, de nu måtte have
i telefonen eller pc’en. Der bliver opstillet et lille keyboard, så man også har
mulighed for at spille eller akkompagnere (men husk at lukke døren, så der
ikke kommer klager fra naboerne…)
Medlemstallet er stabilt. Vi har i dag 340 medlemmer. Vi vil gerne være
flere, og jeg kan derfor kun opfordre til, at I spreder et positivt budskab om,
at Dansk Solistforbund er et godt og aktivt forbund at være en del af.
Som altid vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at takke de mange gode
mennesker, der gør det muligt for mig at klare opgaven som formand for
Dansk Solistforbund. Det kan godt være, at jeg kommer til at gentage mig
selv fra tidligere år - men ikke desto mindre er det jer, der gør mit arbejde
som formand overkommeligt og inspirerende.
Margit Plambæk - vores uundværlige bogholder! Min højrehånd i alt det
med økonomien, Excel-ark med gennemsigtighedsrapporter - og ind- og
udbetalinger. Jeg har ikke - og vil absolut intet have med økonomien i vores
forbund at gøre! Det lægger jeg trygt i hænderne på Margit, som jævnligt
sender mig lister og opgørelser, så jeg er opdateret. Tak, Margit, fordi du er
der for os! Det betyder virkelig meget.
Tak til Judy Jakobsen - vores juridiske rådgiver. Du er der for vores
medlemmer, hvis de skulle få brug for det, og nu har du jo fået endnu mere
tid - efter at du har nedlagt din plads hos Husen Advokaterne og er blevet
selvstændig. Men jeg håber faktisk ikke, der bliver så meget brug for dig
her. Jeg håber ikke, medlemmerne kommer i vanskeligheder rent juridisk.
Tak også til vores revisor, Ulrik Nørskov, som har lavet årsopgørelsen i god
tid. Ulrik erstatter Camilla, som har valgt at drosle ned rent
arbejdsmæssigt.
Vores bankrådgiver, Steen Wæver, får jeg også en god snak med indimellem.
Du holder mig løbende underrettet om, hvordan det går med vores
investeringsfond. Det går jo desværre ikke så godt i indeværende år som
sidste år - men det er sådan, det er, når man placerer penge lige nu. Det er
jo ikke, fordi det koster forbundet penge. Det er vores værdipapirer, der
bliver mindre værd. Men forhåbentlig bliver der snart ro i verden igen. Det
bliver derfor sikkert bedre i løbet af året. Til gengæld vil I se i
årsregnskabet, at 2021 var et fremragende år. Tak til dig, Steen. Du får
ordet lidt senere.
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Lars Boye er manden, der tager sig af vores hjemmeside, nyhedsbreve og
opdaterer medlemslisten. Du er uundværlig for mig og for Margit og er altid
positiv og vender hurtigt tilbage, når jeg henvender mig. Tak, Lars! Det er
ikke så ofte, vi mødes, men det er altid en glad mand, jeg snakker med, når
jeg ringer. Og - kære medlemmer:
Husk at melde flytning og nye data… Som jeg plejer at sige: Lars er vaks han retter det straks!
Tak til Michael og Marlene, som så trofast passer, rengør, holder øje med og
vedligeholder sommerhuset i Klint. Og tak til Karen og Torben Ottesen, som
gør det samme med sommerhuset i Hou.
Jeg vil også gerne rette en kærlig tak til DAF - og de gode mennesker, jeg
omgiver mig med på gangen i Dronningensgade. Der er altid smil og
venlighed at finde, når jeg er i huset, og når vi afholder vores
bestyrelsesmøder. Her er altid en, jeg kan spørge, når der er noget, jeg er i
tvivl om. Det sætter jeg stor pris på.
Også en stor tak til bestyrelsen. Vi har heldigvis kunnet mødes rent fysisk
igen. De virtuelle møder var måske nok effektive, men bestemt ikke så
hyggelige. I er trofaste, og I er gode til at få emnerne på dagsorden effektivt
og ordentligt gennemgået. Vi har i gennemsnit omkring 40 ansøgninger til
hvert møde, der skal behandles. Det er en stor mundfuld, og det er
desværre ikke mere end ca. en fjerdedel af dem, der får en positiv
tilbagemelding. Vi er nemlig desværre igen blevet beskåret i tilskuddet af de
ufordelbare midler fra Gramex. Det fremgår af budgettet for 2022.
Jeg er - som I ved - stor tilhænger af ro og kontinuitet, og jeg ser derfor
meget gerne, at der bliver genvalg, både til de bestyrelsesmedlemmer, der er
på valg, og til de to suppleanter.
Lad mig runde af med at slå et slag for optimismen. For troen og tiltroen til
fremtiden, med et håb om, at der snart igen bliver fred og ro i Europa, så
alle igen kan få en hverdag uden frygt og bekymring.
Halfdan Rasmussens - NOGET OM OPTIMISME
Fyrværker Jensen er storoptimist
og tror altid det bedste om men’sker.
Hans mor var kosak og hans far anarkist
og hans søster var gift med en svensker.
Da konen en nat røg til vejrs med en ed
og hr. Jensen foer efter med katten,
skreg han trøstigt: Hurra! Vi skal nok komme ned,
for jeg har et kanonslag i hatten!

