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Beretning fra styregruppen for sommerspillet 2018 
 

Det har været en hård sæson. Også hårdere end vi måske troede det ville blive. Dårligt vejr er bare det 
allerværste for et sommerspil. 

Vi sluttede med 12700 publikummer og det er vi for at sige det ikke ret tilfredse med, og det viste sig (som 
vi senere kommer til at se) at være ALT for ringe. 

Det har været svært at finde de rigtige personer til mange poster. Det trækker tænder ud at være på højen 
til sent om aftenen for næste morgen at skulle tidligt op og på arbejde. Ikke noget at sige til vi nok hen ad 
vejen har set rimelig trætte ud…. 
 
Heldigvis har "de gamle" taget endnu en stor tørn selvom flere faktisk havde brug for en pause hvor de ikke 
lige skulle på højen HVER dag. De trådte til da det kneb allermest. Det er vi lykkelige for.  

Og heldigvis har vores publikum ELSKET ”Sommer i Tyrol” med alle dens finurligheder og alle de gode 
sange. Det skal alle vores skuespillere have en stor cadeau for. Det er i den grad jeres fortjeneste at 
forestillingen blev så god og hver aften kom ud over scenekanten så ingen var i tvivl om at vi ELSKER at 
spille skuespil, synge og danse.  
 
Tak til den kunstneriske ledelse, og især tak til de nye : Patrick, Steffen, Alice og Malene som de helt nye 
og  Anna og Julie som de ”Semi-nye”  
I har alle været med til lave den flotteste forestilling, og hvis jeg ellers ikke får ørene i maskinen hos nogen 
af de gamle : Den bedste ”Sommer i Tyrol” på højen nogensinde…. 

Og naturligvis Carsten Friis. Det er mig en gåde hvordan han overkommer alt det han gør. 120 pct overalt 
uanset om det er i Varde, Svendborg, Odense, Frøbjerg eller en Punkmusical på Christiania 
 
Tak til vores styregruppe. Tine Jørgensen for hendes arbejde med det administrative og velkommen til Erik 
Bonne Madsen derså bare lige går ind og tager over på Tines opgaver. Det er sgu flot, Erik! 

Og så må jeg også lige rose Knud for hans indsats. Uden Knud, som bare lige vadede ind i Festspillet med 
den største charme og lækkert hår, ville det have været MEGET for os omkring sommerspillet at få tingene 
til at spille max -Ikke at vi ikke kunne det uden KNUD – Han skal ikke tro han er noget 😊😊 Men det at ham 
altid er at finde på bavnehøjen og snakker og joker med alt og alle er guld værd. Det giver bare så meget 
god stemning blandt alle 

OG en ekstra stor tak til Vagn Madsen. Vagn har formået at få stå bag og samtidig bygge scenen selv om 
han stod foran en hofte-operation og stort set ikke kunne gå... Han har haft store smerter men vi har ikke 
hørt et eneste klynk fra ham. Det er sgu flot og vidner om hans enorme vilje og engagement til ALTID at få 
det her projekt til at lykkedes. 

Og så naturligvis alle I andre. Og vi er stadig bare mange frivillige, selvom snakken har gået på at vi 
næsten ikke er nogen….  Ca. 300 kort er i år igen blevet printet og delt ud 
 
Overalt bliver vores publikum modtaget med åbne arme og lyst til at vise det frem vi sammen har præsteret 
Og uanset om man er på scenen, i systuen, i boden, i kontrollen, parkering, samaritter, lys og lyd, regi, 
backstage, sminke og hår, eller i billetsalget ( her jeg glemt nogen)??? kan man mærke at I bare brænder 
for vores forening Frøbjerg Festspil 
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Og oven på denne snak skal vi liiige se lidt på hvad vi har gang i forbindelse med SNF. For det er jo ikke så 
lidt. Det bliver en kæmpe opgave at få strikket sammen. Både på det kunstneriske plan og så sandelig 
også på det tekniske.  

Scenografien er lagt i hænderne på Anders Vesterholm. Og Anders er faktisk gammel Frøbjergdreng, da 
han i sin barndom var med i børneteatret her i huset. Senest har han lavet scenografien til bl.a 
Kerteminderevyen og i gennem 2 år Nyborg Voldspil. Og det bliver en kæmpe opgave for os alle. Der er 
virkelig skruet op for ambitionerne i år og I alle kan godt glæde jer til at se resultatet. Det bliver sgu flot. 
Anders løfter os alle helt fantastisk. 

Vi har fundet alle skuespillerne og afdelingslederne er på plads. At lave SNF kræver at alle skuespillere er 
under 35 og at de alle både kan danse og synge mega godt. Det har været svært. 

Det eneste vi mangler nu er noget økonomi, for denne forestilling i år bliver rigtig dyr. Der er som sagt en 
masse teknik i scenen og vi har været nødt til hæve honorarerne lidt. Heldigvis er HB i fuld gang med at 
skaffe de fornødne midler til os, så tingene selvfølgelig igen lykkedes. 

Vi er lige nu i gang med at bygge scenen, prøverne er i gang og systuen ligeså. Alting kører med andre 
ord. 

Desværre har vi været nødt til at sige farvel til FTZ. FTZ har været en fast del af Frøbjerg Festspil de sidste 
vel nok 20 år men FTZ har fået ny divisionsdirektør og under ham ville FTZ desværre ikke fortsætte aftalen. 
De ville prøve noget nyt – blev der sagt…! 

Så nu leder PR/marketing efter efter nye kunder i butikken der kan lukke hullet efter FTZ. Det er ikke let, 
men vi knokler alt det vi kan og hvis I på nogen måde kan hjælpe os, - så sig endelig til. 

Jeg er hvert år mega nervøs for om projektetet med at lave en så stor og ambitiøs opsætning SÅ langt ude 
på landet overhovedet lader sig gøre. Men det lykkedes altid, og det er helt klart jeres fortjeneste. For uden 
alle jer frivillige kunne det ALDRIG lykkedes. Det gør mig så stolt og gør at jeg tror på at Frøbjerg Festspil 
stadig har en plads og fremtid som et at de store Festspil i Danmark  

Håber I alle har lyst til at være med - vi har brug for jer 

Bent Bryde Andersen  
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Beretning for Frøbjergkoret 2018 
 
Første del af sæsonen startede på vanlig vis, første torsdag i september og stedet var den store sal i 
Frøbjerg samlingshus. 

Alle glædede sig til at komme i gang. 

Forinden havde repertoireudvalget holdt møde, hvor der blev planlagt, hvad vi skulle beskæftige os med. 

Den 5. oktober holdt vi åbent hus, der var pænt fremmøde. Heldigvis var der nogle, der havde lyst til at 
fortsætte i koret. Her vil jeg lige takke Vagn for et godt og solidt reklamearbejde. 

Hvad skal man lokke med for at få folk interesseret i korsang? 

Vi prøvede en annonce i avisen: 25 dejlige damer søger mænd, selvfølgelig med en beskrivelse af koret, 
men der kom ingen henvendelser.  

Jeg vil benytte lejligheden med en opfordring til at møde op ved sådan en aften, det kunne jo være, at man 
fattede interesse for sang.  

Frøbjerg koret skulle sammen med Sandager Koret have deltaget til Syng dansk i Vissenbjerg kirke den 3. 
november, men dette blev aflyst i sidste øjeblik grundet sygdom. En hurtig beslutning blev taget og mange 
gode kræfter gik i gang med at informere omverdenen om, at vi lavede vores egen Syng dansk i Frøbjerg. 
Det blev en god aften, dog med en begrænset tilslutning, vi må se hvordan det går næste gang. 

Julekoncerten den 7. december i Kerte Kirke, en flot aften hvor kirken var fyldt til sidste plads.  Alle 
glædede sig over en flot koncert samt den nyrestaurerede kirke, efter den kedelige påsatte ildebrand.   

Lørdag den 14. januar holdt koret sin nytårskur, som igen var en succes, da et dygtigt festudvalg havde lagt 
sig i selen for at skabe nogle gode rammer for festen. 

Aktuelt har vi arbejdet på noget underholdning til jer her i aften. Den 18. april underholder vi til 
Ældresagens generalforsamling i Vissenbjerg og endelig har vi et arrangement i Skydebjerg kirke 
Skærtorsdag. 

Koret afslutter med den årlige forårstur den 21. april, det bliver et flot punktum for en god og vellykket 
sæson. 

Hvis vi ser på koret som helhed, er vi på 29, som er fordelt således 13 sopraner  -  11 alter  -  2 tenorer  -   
3 basser. 

Der har været en god tilgang af nye medlemmer, men nogle få er desværre holdt igen.   

Eva, det er nu 3. sæson, du er korleder for os, og jeg har hele koret bag mig, når jeg siger, at du gør det 
fremragende. 

Sidst og ikke mindst skal der være en stor tak til Frøbjerg Festspil for den velvilje og imødekommenhed, vi 
møder overalt i organisationen. 

På korets vegne 

Carl Pedersen 
Formand 
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Hovedbestyrelsens beretning 2018 
 

Vi har i Hovedbestyrelsen siden generalforsamlingen i 2017 afholdt 11 møder.  

Vi har desuden forsøgt at deltage i så mange styregruppemøder og andre møder som muligt.  

Hvis antallet af møder er et udtryk for godt arbejde, ja så har vi gjort det godt. Men det er nu nok ikke det 
eneste kriterie, man skal anlægge ved vurderingen af ”godt arbejde”.  

 

Vi har i HB haft den klare intention, at vi ville signalere åbenhed, samarbejde og dialog. 

Et første – om end beskedent – resultat af åbenheden er jævnlige udsendelser af ”Nyt fra 
Hovedbestyrelsen”, som jeg håber, at I læser.  

Et andet resultat var dialogmødet i november og indbydelser til samarbejdsmøder, hvor det overordnede 
ønske var, at vore forskellige aktiviteter skulle spille sammen. Vi er én forening med mange forskellige 
aktiviteter. Og vi skal alle være her.  

Af forskellige grunde er det endnu ikke lykkedes at afvikle et samarbejdsmøde – men det kommer.  

 

Desværre indeholdt dialogmødet i november ikke så meget dialog, som vi – og I – havde ønsket.  

Vi var ekstrem fokuseret på vores økonomiske situation. Men nåede dog at få en indledende drøftelse af 
frivillighed – med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvordan spiller vi hinanden gode?  

Vi følger senere på året op omkring ”frivillighed”.  

Jeg lover i dag, at der i den kommende periode vil blive afholdt flere dialogmøder. 

Vi vil dialogen. Jeg håber, at I vil være med. 

 

Økonomi 

Jeg vil ikke her i beretningen bruge meget tid på vores økonomiske situation. Det kommer vi tilbage til 
under de næste punkter på dagsordenen.  

Jeg skal her blot nævne, at Nanna valgte at stoppe arbejdet med udgangen af 2017.  

Vi engagerede derfor Charlotte Fynsk fra Kene Erhvervsservice til at klare de økonomiske opgaver. Jeg 
skal her rose Nanna og Charlotte for at have brugt enorme mængder tid og energi på overdragelsen. Det er 
blevet til ganske mange møder – hos mig og på telefonen.  

 

Kodeks for god adfærd i Frøbjerg Festspil  

HB vedtog i november et såkaldt ”Kodeks for god adfærd i Frøbjerg Festspil”. Et helt centralt udgangspunkt 
for kodekset er ”Ordentlighed”.  

Ordentlighed over for: 
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• Samarbejdspartnere 

• Hinanden  

• Os selv 

• Den kultur, ånd og stemning som er på Frøbjerg 

Det er vigtigt at kodekset ”kommer ud at arbejde” og bliver brugt.  

F.eks.: 

• Ved opstart af møder og andre samlinger 

• Ved opstart af grupper f.eks. styre- og funktionsgrupper 

• Ved orientering af og modtagelse af nye medarbejdere/frivillige  

• Ved problemer og konflikter 

• Ved ”overtrædelse” af kodeks 

• Ved opsamling/evaluering af forløb 

 

FMU 

High School Musical blev en flot forestilling med god opbakning fra publikum og god opbakning og hjælp fra 
mange grene i foreningen. Assens Kommune indstillede endda HSM til ”Den fynske Kulturpris”. Flot.   

Desværre måtte Musicalskolen lukke i december på grund af dårligt fremmøde. Ærgerligt men nødvendigt. 
Det hang ikke længere sammen. Og styregruppen nedlagde sig selv.  

Vi har naturligvis i HB drøftet fremtiden for FMU. Og er enige om, at der fortsat skal være aktiviteter for 
børn og unge i FF. En arbejdsgruppe er nedsat til at udarbejde konkrete planer om en genstart - 
forhåbentlig i august/september.   

Senere på dagsordenen har HB et forslag om en vedtægtsændring vedr. aktiviteter for børn og unge.  
 

Balletarrangement 4. juni 

Balletarrangement blev afviklet den 4. juni med et flot fremmøde. Det var enormt dejligt at opleve den 
energi og ”gåpåmod”, som mange udviste. Lidt ud fra den betragtning, at når vi siger ja til at medvirke, så 
går vi også fuldt og helt ind i arbejdet. Jeg husker nogle planlægningsmøder, hvor medarbejdere fra Den 
kongelige Ballet og fra Assens Kommune nævnte nogle punkter, som skulle klares. Vore folk svarede så, at 
det var der styr på. Og det var der! 

Efterfølgende fik vi stor ros fra Assens Kommune og Balletten. Kommunen udtalte, at ”der var en 
professionel tilgang til opgaven”. 

Det var dejligt, at Assens Kommune spurgte os – hvem skulle de ellers spørge? – og særdeles dejligt, at vi 
klarede det så godt. En stor tak til alle, som medvirkede. 
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Planer omkring naturlegeplads på Højen  

Assens Kommune har planer om at etablere en naturlegeplads ved/på Frøbjerg Bavnehøj. Der er i 2017 
arbejdet med idégenerering, procesplanlægning og afklaring af ekstern finansiering.  

Vi har naturligvis involveret os i arbejdet ved møder og workshop. Det er vigtigt, at vi er med i det fortsatte 
arbejde, så vore behov og interesser kan varetages. Det gælder naturligvis om ikke at forringe vore 
nuværende muligheder. Men også om at understøtte planer, som måske kan komme os til gode. Bedre 
toiletforhold, bedre overdækninger, bedre borde/bænke kunne vi jo nok bruge. 

Vi afventer næste udspil fra kommunen.   

 

Task Force: 

HB nedsatte i november en lille arbejdsgruppe til overordnet at kigge på bl.a.: 

• Forbedring af foreningens økonomi med henblik på at skabe økonomisk grundlag for fremtiden 

• Nye indsats- og fokusområder – som kan give os nye midler 

 

Vi har bl.a. arbejdet med en lang række temaer. Og videresendt en række forslag til HB.   

Lad mig nævne:  

- Forsøg på at få nedsat lejen hos Naturstyrelsen 
- Forsøg på at få bedre aftaler med Totalbanken 
- Øget indsats omkring fondsansøgninger 
- Forslag til Assens Kommune om et samarbejde omkring beskæftigelsesprojekter og 

flygtninge/indvandrere 
- Revurdering af billetsystemet – er vurderet sammen med sommerspillet og billetgruppen 
- Optimering af PR-arbejdet herunder ekstra indsats omkring sponsorer og annoncører – er igangsat 

til PR-gruppen  

I forbindelse med ekstra fondsansøgninger vil HB senere på året etablere en tværgående styregruppe til at 
tage sig dette område. 

Task Force fortsætter arbejdet i de kommende måneder.  

 

Ansøgning til Assens Kommune 

I februar 2018 har vi fremsendt en ansøgning til Assens Kommune om økonomisk støtte til FF. 

Hensigten er at ”komme på budgettet” med et fast årligt beløb. I ansøgningen nævner vi bl.a., at mange af 
vore samarbejdspartnere og også lidt konkurrenter allerede modtager pæne beløb i støtte.  

Vi har foreslået et fast årligt tilskud i størrelsesordenen 300.000 kr. Ikke urimeligt når vi sammenligner os 
med andre festspil.  

Jeg skal lige orientere om, at vi i forbindelse med høringen til budget 2018 fremsendte et høringssvar. 
Uden respons.  
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Vi kan ikke forvente at få støtte i 2018 men håbe på at komme med i forbindelse med budgettet for 2019.  

Udvalget med det mundrette navn ”Beskæftigelse, Erhverv & Kultur” har set vores ansøgning. 

”Vores - og udvalgets anbefaling - er, at I søger De frie Kulturmidler 1. maj. Kommer der senere en sag om, 
hvorvidt flere kulturaktører skal sættes på budgettet, vil jeres ønske blive overvejet i den forbindelse.”  

Det positive lige nu er, at Assens Kommune kender vores ansøgning. 

 

PR-gruppe 

PR-gruppen er godt i gang med at planlægge PR-indsatsen i forbindelse med SNF. Der er kommet nye 
medlemmer og ny energi. Erfarne folk med baggrund. Dejligt.  

Som I nok allerede ved, har FTZ valgt at droppe samarbejdet med os. Det er ærgerligt. Ja, faktisk noget 
træls. Baggrunden er et lederskifte og nye direktiver fra den øverste ledelse. Den tidligere leder har i 
mange sammenhænge rost samarbejdet med os. Især med Anne og Michael.  

PR-gruppen arbejder bl.a. med at kontakte en lang række firmaer med henblik på salg af hele eller dele af 
forestillingerne. Der udsendes til en lang række større firmaer her på Fyn. Lad os håbe på god respons. Så 
vi kan få en række FTZ-lignende aftaler.  

Et meget spændende initiativ er et samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt i Odense. Erik Tranholm – 
en af de nye i PR-gruppen – har sørget for samarbejdet.  

I forbindelse med PR skal jeg også nævne, at vi forsøger at få etableret en ”Unge PR-gruppe”. I første 
omgang med udgangspunkt i de medvirkende i SNF.   

Jeg læste for nylig en artikel fra Politiken. Overskriften var: Er du stadig på Facebook? Så er du officiel 
gammel. De unge svigter FB, viser nye tal. Det er passé at være på samme platform som far, mor og 
bedsteforældre. 

Vi skal have hjælp til:   

- at kommunikere på andre medier end de oplagte. 
- at kommunikere anderledes. Med skøre, skæve, overraskende vinkler.  

Det er vigtigt, at vi er fælles om opgaven. Og at alle tager ansvar – SNF er et fælles projekt.   

 

EventGruppe  

EventGruppen – der i første omgang hed Koncertgruppen – kom i gang efter dialogmødet i november. 
Flere mødedeltagere kom bagefter og foreslog, at der kom gang i en gruppe. Og hvad der var lige så 
vigtigt. De ville selv gerne deltage. Sådan – tænkte jeg.  

Gruppen er i gang med at planlægge det første arrangement. Med Thomas Rathsack den 26. april. Hjælp 
med at sprede det glade budskab, når vi kommer tættere på.  

Samlingshuset arbejder med planer for fællesspisninger – stegt flæsk og persillesovs er vist det første 
udspil. Fint initiativ. 
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Frøbjerg Koret  

Koret er nu ”fuldt og helt” overflyttet til Frøbjerg Festspil og er således en del af de aktiviteter, som FF 
består af. Tak til Ingelise og Carl for arbejdet med at få det hele flyttet.  

 

Sommer i Tyrol 

Bent har orienteret om arbejdet. Jeg skal kun supplere med at sige, at det – synes jeg – blev en dejlig 
forestilling. Sommeren afslørede endnu en gang, at vi har et professionelt stærkt team til at klare den 
kunstneriske del og den tekniske del af opgaven.  
Og så har vi en masse frivillige, der bare bruger tid og energi. For at give publikum så god en oplevelse, 
som muligt. Der er gang i arbejdet lang tid før, under og efter forestillingerne.  

Jeg håber, at glæden ved at glæde andre, glæde ved fællesskabet og samværet, glæde og stolthed over at 
vi hvert år kan præstere har fyldt jer. Tak for jeres ukuelighed og gå-på-mod.  

 

Program  

Det er besluttet, at vi spiller ”Midt om natten” i 2020.  

Vi arbejder fortsat på en forestilling i 2019.  

 

Ny hjemmeside 

I slutningen af 2017 gik en stærkt opdateret hjemmeside i luften. Det er blevet en meget flot hjemmeside – 
og helt moderne. Responsiv – hedder det. Fordi den tilpasser sig og ser godt ud på både computer, tablet 
og smartphone. Godt arbejde, Bent. Tak for det.  

Jeg skal opfordre til, at I alle følger med på hjemmesiden.  

 

Samarbejder 

Vi har i årets løb indgået i en række samarbejder. 

Lad mig nævne: 

Musicalforum 

– som består af de nogle af største festspil.  

Varde Sommerspil, Nordfynsspillene, H.C. Andersen Festspillene, Nyborg Voldspil, Dronning Dorothea Teatret, Palsgaard 
Sommerspil, Vilhelmsborg Festspil, Mastodonterne, Vejle Musical Teater 

Det er interessant og givtigt at snakke med andre. Frivillighed, økonomi og det danske vejr er temaer som 
fylder godt i snakken.   

 

Forenede Fynske Teaterforeninger (FFT) - et samarbejde mellem fynske teaterforeninger 

Nyborg Voldspil, Fjordagerscenen, Eliteteateret, HCA Festspillene og Frøbjerg Festspil. 
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Musical Awards    

Jeg fornemmer, at vi har vel ikke helt fundet vore ben i forhold til Musical Awards. Kan og skal vi bakke op i 
højere grad? Hvem tager initiativerne?  

Flotte normeringer og flotte vindere 

Bedste kvindelige hovedrolle: Pia Hall Nielsen, Josepha 

Bedste mandlige birolle: Allan Kirkebæk Jensen, Sigismund 

Bedste kostumer: Alice Jensen-Hess 

Og så modtog Heidi Westergaard prisen som årets frivillig i Frøbjerg Festspil. Heidi er leder i billetsalget, og har været 
med i Frøbjerg i 4 år. 

 

Kulturforum Assens 

Kulturforum er en gruppe af såkaldte kulturaktører i kommunen. Kulturforum skal være med til at sætte 
kulturlivet på dagsordenen.  

Vi deltager i møderne. Det er vigtigt – tror jeg – at vi er med alle steder, hvor det giver mening. Kulturforum 
er et sådant sted.  

Kirsten og jeg var afsted i sidste uge til et møde omkring ”Kultur i børnehøjde”. Det gav nye kontakter bl.a. 
til Brylle Skole. Kirsten redegjorde desuden ganske flot for vores projekt ”Fra idé til tæppefald”. Det vil 
Kirsten give beretning om senere i denne beretning. Om ikke så lang tid.  

 

Udvikling Assens 

Udvikling Assens samler alle gode kræfter for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i eksisterende 
og nye virksomheder i Assens Kommune. 

Vi udnytter relevante kurser og foredrag. Vi prøver også at udnytte det som netværk for derved at forbedre 
forbindelser til virksomhederne. Konkret arbejder vi på at kunne udnytte deres adressekartotek med henblik 
på annonce/sponsor-samarbejde og billetsalg. 

 

DGI 

Vi er medlem af DGI. DGI er meget målrettet motion og breddeidræt. Men tager sig også af forhold, som vi 
har glæde af. Foreningsledelse, PR-arbejde, frivillighed er bl.a. temaer, som også er interessante for os.  

 

Et spændende og godt projekt i 17/18 var Fra idé til tæppefald  

Kirsten har lovet at give en beretning om projektet. Værsgo Kirsten.  

Stikord: 

Formål: 

Processen – interesse – samarbejde – job og uddannelse  
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Indhold: 

Elevstyret – Teams – konsulenter – resultat (forestilling) 

Skolerne – skemalægning/valgfag – samarbejde – øveplaner  

Ryste sammen –  nedbryde ”fjendebilleder” – respekt forskellighed  

Ugentlige arbejdsdage –  vælge teams – tage ansvar  

Anekdoter:  ryste sammen - forskel i modenhed - placering i team man ikke havde ønsket 

Konklusion 

Eleverne:  personlig udvikling – kvantespring  

anerkendelse af talent hos andre 

nye venner – andre skoleformer – tage ansvar når det gjaldt  

skolerne: gensidig respekt – nye venskaber, større indsigt i teaterarbejdet 

FF: stor hjælp og samarbejde med skolerne – potentielle talenter (tilbydes at overvære prøver på SNF) 

Personligt arbejde med skoler/elever (8. klasse): øjenåbner, udfordring økonomisk – reduceret budget og 
større udgifter  

Tidskrævende og meget givende – rørende at se hvad de kunne gennemføre  

Anbefale at man giver 8. klasserne sådanne oplevelser (limbo) 

 

Udfordringer fremadrettet: 
 

Jeg vil gerne bruge lidt tid på de udfordringer, som jeg ser fremadrettet.  

Der er nogle meget konkrete opgaver, som vi skal have løst: 

• Vi skal have solgt nogle billetter til SNF – lad os hjælpe hinanden med at løse den opgave 
• Vi skal have styr på den nye ”EU-Persondataforordning”, som træder i kraft til maj 2018.  
• Vi skal have mere styr på økonomien og den økonomiske styring  

 

Mere overordnet skal vi drøfte – og beslutte: 

Hvordan tilpasser vi foreningen til ændrede vilkår? – grundlæggende drøftelser i foreningen er nødvendige.  

Hvordan tackler vi en grundliggende ubalance i økonomien? - hvad vil det kræve? 

Hvordan sikrer vi os en bedre ressourceudnyttelse – er der vaner og traditioner, vi skal have set på?  

Hvordan sikrer vi os andre støttemuligheder og andre indtægtskilder?  

Er der områder, hvor vi i dag aflønner? Hvor vi kunne eller burde klare det med frivilligt arbejde.  

Hvordan kobler vi ansvarlig økonomisk politik og behandlingen af vore frivillige? 
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Vi skal drøfte:   

”Frøbjerg-ånden” – hvordan har den det? – hvordan bevares og udvikles den?  

Og helt centralt: Er ”Frøbjerg-ånden” den samme for os alle? 

Hvordan får vi fat i frivillige og hvordan fastholder vi dem?  

Vi skal fokusere på, hvordan vi spiller hinanden gode? 

Hvordan sikrer vi os, at alle jeres ønsker og kompetencer – mange måske ukendte – kommer frem og 
bliver sat i spil? Skal vi ligefrem til at have udviklingssamtaler? 

Hvordan vi i samarbejdets ånd – og med god skelen til kodekset – understøtter, at vi er én forening med 
mange forskellige aktiviteter. Vi skal bryde nogle vane-tænkninger omkring ”dem” og ”os”.  

 

Personlige bemærkninger 
Jeg har forsøgt at komme rundt. Det er ikke lykkedes fuldt og helt – men jeg hang da ret meget i Boden i 
sommers.  

Jeg har gerne villet signalere, at jeg og HB ønsker at se og høre – og anerkende – jer frivillige og det store 
arbejde, som gøres. Og også for at få lidt styr på vaner og traditioner. 

Tak for at I gør Frøbjerg Festspil til noget helt unikt. 

 

Tak til Hovedbestyrelsen for samvær, arbejde og samarbejde. 

Tak til Elisabeth for hurtige og gode svar. 

Tak til Grethe og Claus for at have klaret en række praktiske opgaver i forbindelse med 
generalforsamlingen 

 

Generel en stor tak for den modtagelse, som jeg har fået i foreningen.  

Tak for venlighed og imødekommenhed.  

Lad os sammen bevare og udvikle Frøbjerg Festspil.   

 

Knud Møller 
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