
Korsør Koncerterne – formandens beretning for foreningsåret 2021 
 

Den 25. juni 2021 afholdtes generalforsamling i Kulturhuset i Korsør. Som i det forgangne år var aflysninger 

på grund af corona-pandemien et tema. Den ordinære generalforsamling planlagt til 24. marts 2021 var 

blevet aflyst. Det samme gjaldt forårets koncerter med Operaakademiet, Klezmertrioen med Channe 

Nussbaum og de unge prisvindere fra Steinway Pianokonkurrence. Medlemstallet var ved indgangen til 2021 

på 102 personer. 

 

På generalforsamlingen var desuden et vigtigt punkt om at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, idet flere 

mangeårige og trofaste kræfter af forskellige årsager ønskede at trække sig. Det lykkedes at få valgt en ny 

bestyrelse. Denne trådte sammen og konstituerede sig d. 7. juli 2021 som følger: 

Søren Voigt Juhl, formand; Stine Hall Jaller, næstformand; Lisbeth Bergstedt, kasserer; Signe Bech 

Schnedler; Torben Bech Schnedler, Tinne Thomassen; Dinna Kirkegård og Knud Vagn Larsen. De to 

sidstnævnte suppleanter. Det var fra første færd bestyrelsens erklærede målsætning at være fælles om ansvar 

og samarbejde. Det er i højeste grad lykkedes. Såvel faste bestyrelsesmedlemmer som suppleanter har alle 

ydet en forbilledlig indsats. Det vil jeg gerne takke for. 

 

En anden og vigtig målsætning var hurtigst mulig at få (gen-)etableret en god kontakt til Kunsthal 

Kongegaarden. Heldigvis gik ambitionen begge veje. Og et par konstruktive møder med leder og kurator 

Henrik Brok-Lips og fondens formand Christen Obel gjorde det tydeligt, at der er fælles interesse i et godt 

samarbejde. Det blev blandt andet gjort vitterligt i en fin artikel i den lokale presse og, ikke mindst, i 

samarbejdet om tre klassiske sommerkoncerter ultimo august 2021. Kunsthal Kongegaarden har selv en 

række ønsker og ambitioner på både de kunstneriske område, som kræver et godt og smidigt samarbejde, når 

der på skift skal være plads til udstillinger og koncerter i salen. Dette er i høj grad lykkedes. Og det er kun 

godt, hvis ”de skønne kunster” kan befrugte hinanden.  

 

Et tredje fokus var at fastholde og gerne øge medlemstallet. Gennem direkte henvendelser til (tidl.) 

medlemmer i efteråret nåede det op på 138. Corona’en så ud til omsider at være et snarligt overstået kapitel. 

Men ak, så hed det pludselig omikron, og vi måtte aflyste nytårskoncerten med Consordino i januar 2022. 

Koncerterne i efteråret 2021 blev igen afholdt med reduceret deltagerantal på o. 45-50 deltagere, hvilket 

formentlig afspejles i et fald i medlemstal, som helt aktuelt er 101. Bestyrelsen har med programmet for 

2022 valgt at tage kontakt til kunstnere, der fik aflyst koncerter – som det er god stil og skik. Suppleret med 

nye navne. Og mener, at alle koncerter falder inden for foreningens overordnede formål.  

 

Korsør Koncerterne har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond på kr. 25.000,- og fra Slagelse Kommune på 

kr. 45.000,-. Vi har ultimo 2021 arbejdet på udarbejdelse af en hjemmeside, som dels gør foreningen let 

tilgængelig med relevant information om vores virke, dels letter tilgangen til køb af medlemskab og billetter. 

Denne kan tilgås på www.korsoerkoncerterne.dk. 

 

Som for alle nye bestyrelser har vi lige skullet i gang og lære dette og hint. Vi håber, det er lykkedes 

nogenlunde og – ikke mindst – at vi i det kommende år kan lægge kræfter i at øge kendskabet til og 

indholdet i Korsør Koncerternes virke. Og dermed blive til den gavn og glæde, som er drivkraft for alle os 

musikelskende mennesker. 

 

På hele bestyrelsens vegne 

 

Søren Voigt Juhl 

27. februar 2022 

 

http://www.korsoerkoncerterne.dk/

