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Beretning til generalforsamling 2020 den 14. juni - Ensemblets Venner 
 
Allerførst vil jeg gerne sige tak til Vennekredsens medlemmer for den 
opbakning, som vi igen har oplevet siden sidste GF. Det at I møder op til 
Ensemblets koncerter og Vennekredsens arrangementer er jo det, der viser 
vores berettigelse. Vi er sat i verden for at støtte op om Ensemblet, ja, vi 
betragter os selv en gang imellem som Ensemblets Roligans. Og det er ikke 
mindst at fylde koncertsalene, hvor de nu end er i Ensemblets opland. For 
intet er så velkomment for både Ensemblet og administrationen, at der er 
solgt sæder.  
 
Vi har dog måtte holde en tvungen pause, hvor det har været en udfordring at 
undvære musikken. Det er nok mest gået ud over musikerne, men de har 
været kreative og lavet egne koncerter i anderledes former. F.eks. har de jo 
spillet en Corona- koncert (Sygdom og håb) i radioen med komponister, der 
alle led af en eller anden sygdom – en slags hommage eller hyldest til de 
komponister, der måtte lide. Der er en meget fin lydfil fra koncerten på 
Ensemblets hjemmeside med interviews af nogle af musikerne. 
 
Ensemblet har også spillet flere plejehjemskoncerter og skolekoncerter. 
 
Antal medlemmer 
Vi har i årets løb – 2019 – haft 408 betalende medlemmer, og det er stort set 
det samme antal som året før – 8 flere.  
 
Der er jo en del bevægelse – nogle udmeldelser og tilgang af nye 
medlemmer. Vi får de fleste nye medlemmer ved Ensemblets festivaler, Nr. 
Vosborg og vinterfestivalen. Vi skal jo i arbejdstøjet ved den kommende 
sommerfestival og skaffe endnu flere medlemmer. 
 
Der er fortsat en del, der endnu ikke har betalt, og her vil jeg som jeg har sagt 
ved tidligere GF’er, at det er en god ide, at lade banken styre indbetalingen. I 
kan lave en aftale direkte med banken – og det er IKKE den kendte 
betalingsservice – så kommer I i hvert fald ikke til at betale 2 gange. Det er vi 
naturligvis glade for, men vi tror nu ikke lige, at det er hensigten, at op mod 
en snes medlemmer her i 2020 har betalt 2 gange.    
 
Sponsorer: 
På sponsorsiden er der sket lidt - én ønsker ikke at være med mere 
(Midtconsult). Men så har vi fået en ny sponsor - Thygesen Textile Group. Vi 
har endnu én i søgere – Nordea, men der skal vi finde en ny indgang, for nu 
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sker det hele centralt fra København, og derfor kan man ikke benytte den 
personlige kontakt, som Henny ellers har været så god til at bruge.  
 
Læs navnene op  

C. C. Contractor A/S 
CAN Management A/S 
Aage Damgaard ApS 
KPC Byg A/S 
Herning Gymnasium 
Egetæpper 
Bestseller Retail Europa 
A/S 
Hans Foxbys Fond 
Handelsbanken 
JBS Textile Group A/S 
Thygesen Textile Group 
A/S 
 

Vi er dybt taknemmelige for de trofaste sponsorer og deres bidrag. De fleste 
giver 3.000 kr. hver, en enkelt 2000 kr. og en anden 1000 kr. 
 
Bidraget fra sponsorerne og medlemskontingentet gør, at vi kan give 
Ensemblet et stort beløb. I 2019 blev det til 75.000 kr. 
 
Jeg kan sige, at allerede fem af sponsorerne har betalt her i 2020 – vi håber 
på, at de øvrige også kommer til lommerne. 
 
 
ARRANGEMENTER 
I det forgangne år har vi haft følgende arrangementer: 
 
Tag en ven med – gratis billet til en valgfri koncerter i de fire Ensemble-byer. 
Der sendes en billet med ud med medlemskortet, som man kan give til en 
ven eller nabo  
 
Julehyggen – en eftermiddag, som sidste år foregik på Biblioteket.  
 
Nytårskur – et forholdsvis nyt tiltag, hvor Ensemblet er vært.  
 
Koncertudflugt – i 2019 gik udflugten til Lemvig Gymnasium, hvor den 
tidligere rektor viste rundt i gymnasiets kunstsamling.  
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Koncertrejser – blev der ikke nogen af i 2019, men i dette forår havde vi 
mulighed for at overvære Ensemblets deltagelse i Den klassiske Musik-quiz 
og der var også en koncert i Østerbro Koncertforening. Men begge blev aflyst 
af Coronaen.  
 
NYHEDSBREVE 
Vi holder Vennerne informerede om Ensemblets koncerter og Vennekredsens 
arrangementer ad to kanaler – den ene kanal er jo Ensemblets eget 
månedlige nyhedsbrev, som Maja udsender, og det andet er Hennys 
nyhedsmail, som I får, når der er behov for det. Og det er der jo en gang 
imellem, når vi vil minde jer om en koncert eller et arrangement, eller når vi vil 
rykke jer for kontingent. Vi finder også på at skrive lidt om andre 
arrangementer, hvis det passer ind i nyhedsbrevet.  
 
Afrunding af beretningen 

Med denne beretning vil jeg gerne slutte af med at takke musikerne for 
fantastisk gode musikalske oplevelser, tak til Ensemblets administration, 
Klara, Maja, Jens-Ulrik og Freja.  

Tak til jer Venner for den opbakning, I giver ved at være til stede ved 
koncerter og for hjælp ved forskellige arrangementer og arbejdsopgaver, 
f.eks. pakning af sæsonprogrammer. Til slut tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde i det forgangne år.  

Juni 2020 
Birgit Toft, formand for Vennekredsen 


