Årsberetning MOF 2018
Da jeg skulle skrive årsberetningen, læste jeg lige 2017 årsberetningen igennem. Den startede med ”Endnu
et år er gået for fuld musik”, og det passer også meget godt for vores forening når vi tænker på 2018.
Vi har 15 kor 4 orkestre, samt instrumentalundervisning i guitar, klaver, saxofon, tværfløjte og
stemmetræning. Tilbyder desuden kontrabas/elbas og trompet/horn.
Der er ca. 730 der går til kor eller orkester, ca. 65 der går til instrumentalundervisning. Altså ca. 800
personer i Esbjerg kommune møder op uge efter uge, for at dyrke en fælles passion, nemlig musikken.
Der bliver undervist ca. 3.200 lektioner på årsbasis.
Nu sagde jeg godt nok Esbjerg kommune, det passer ikke helt, vi har kursister fra Fanø, Varde, Vejen,
Billund, Tønder, Ringkøbing og Kolding.
Vi er kede af at 2018 blev året hvor Esbjerg Amatørorkester måtte lukke. Efter 30 års virke fandt man ikke
grundlag for at føre orkesteret videre. Manglende tilgang var den direkte årsag til lukningen. Og manglende
tilgang er desværre noget flere af vores orkestre mærker. Hvornår vender denne udvikling. Det tør jeg ikke
gisne om, tror desværre det kan have lange udsigter.
Vi har så haft den glæde at Bigband Ribe har meldt sig ind hos MOF. Bigband Ribe har en klassisk
bigbandbesætning og ledes pt. af vores saxofonlærer Christoffer Find.
Fora har igen været en stor hjælp for vores forening og har bl.a. støttet Esbjerg Brass Band. De stiller
regnskabsprogram, medlemsregistreringsprogram og hjemmeside til rådighed, lønnen og yder support på
det hele. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på at MOF har fået en helt ny hjemmeside, som har
kostet en del tid og kræfter at få op og stå. På sigt skulle den være nemmere at holde opdateret.
Vores priser er uændrede kr. 275,- pr. undervisningslektion og kr. 1.380, - pr. sæson for
instrumentalundervisning, og der er umiddelbart ikke planer om at hæve priserne.
Vores klaverlærer har i længere tid været ked af vores flygel. Det var meget gammelt og nedslidt og
utilfredsstillende for både lærer og kursister. Jeg er flere gange lovet at finde en mere tilfredsstillende
løsning. Det lykkedes af finde et ”nyt” flygel, ved en pianobygger i Vejle. Vores lærer var ovre og se på
flyglet og sagde god for købet. Så vi købte det for kr. 26.500, -, hvilket må siges at være billigt.
Der har igen være nogle dirigentudskiftninger, men der ser umiddelbart ud til at være ro området.
GDPR har været en stor udfordring for MOF, vi er i gang, men kan ikke prale af at vi her helt i mål. Ved også
at kor og orkestre har arbejdet med sagen. Det er meget strenge krav der stilles og ved at mange firmaer
har måttet ansætte ekstra for at GDPR helt på plads.
Vi er glade for vores undervisningslokaler her på Tobakken og glæder os over at vi for nogle år siden ofrede
noget på at gøre lokalerne mere indbydende.
Flere har henvendt sig ang. Foyer koncerter, det er blevet sværere at komme til i musikhuset. Det bliver
ikke udbudt så mange koncerter som tidligere. Jeg er i dialog med musikhusdirektøren og der er aftalt et
møde desangående.

Inden jeg slutter helt, vil jeg gerne takke bestyrelsen, undervisere, kontaktpersoner og hvem jeg i øvrigt har
været i kontakt med for et godt og frugtbart samarbejde omkring vores fælles forening MOF. Dette var
beretningen for året 2018.
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