Formandens beretning 2012
2012 har bragt Kansas City i et beskedent, men vitalt overskud. Året var også, hvor
vi fik ny hovedsponsor, nedgang i medlemstallet og for mange gamle medlemmer
over 30 år i OØ, der påvirker den årlige støtte væsentligt samt aftrædelse af vores
mangeårige formand Thomas de Mik.
Bestyrelsen og Kansas City tog afsked med vores mangeårige formand Thomas de Mik, der af
personlige årsager så sig nødsagtigt til at stoppe. Næstformanden, Mikkel Andreasen, overtog
embedet

som

ny

konstitueret

formand.

Bestyrelsen

blev

indskrænket

yderligere,

da

repræsentant for Songwriters Circle Shawn også stoppede. Der er derfor heller ikke nogen
hemmelighed længere, at vi har arbejdet på at få ændret strukturen i foreningen Kansas City,
således at vi står som en mere professionel og stærk forening. Vi ser gerne at de mennesker
der sidder i bestyrelsen har brede kompetencer, med ikke alene en musikkulturel interesse,
men også med en erhvervsmæssig alsidighed, der kan tænke længere frem end de daglige
opgaver i administrationen. På kontoret er det nemlig mit klare indtryk, at alle ansatte løber
stærkt for at nå alle opgaver, hvilket både er et tegn på mange opgaver, men til tider også
mangel på flere hænder.
Glædeligt er det, at vi har fået nået vores primære mål i årsstrategien, som var at køre
koncertarrangementer,

med

udgangspunkt

i

en

nulløsning.

Dette

betyder

at

ingen

arrangementer måtte afholdes såfremt, der ikke var grundlag for, at vi kom i nul som
udgangspunkt. Det er ligeledes glædeligt, at vi har fået et nyt samarbejde op at køre med
vores nye hovedsponser Tuborg, og måtte derfor sige farvel til Albani, som vores hidtil
hovedsponsor. Det var på tide for at prøve noget nyt af, og ser stort potentiale i det nye
samarbejde, der også vil booste os økonomisk, samt i højere grad give os en bredere mulighed
for deltagelse i eksterne såvel som interne arrangementer. I tilknytning til opsigelsen af
samarbejdet med Albani, synes jeg det er værd at nævne, at jeg til dels synes det ærgerligt,
vores samarbejde med Albani måtte ophøre. Desværre synes jeg over en lang periode, at vi er
blevet nedprioriteret på en lang række væsentlige aftalepunkter, så som PR og musikalske
arrangementer, hvor vores synlighed langtfra har været til at se. Det er ganske enkelt ikke
godt nok. Tuborg vil os, og det kan vi mærke i modsætning til Albani. Med det nye samarbejde
med Tuborg vil der måske også være en god mulighed for, at vi igen kan afholde Kansas City
live, som er og bør være en af vores kærnevaremærker. Det er ligeledes en flot opnåelse at vi
igen i år er repræsenteret ved SPOT-Festivalen. Det er intet mindre end enestående.
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Vi i bestyrelsen har i det hele taget kæmpet med, at kunne bevare en kontinuitet og en
prioriteringsrækkefølge, der kunne ligge til gavn for både vores arbejde, men også de opgaver,
der er i det daglige ligger på bordet hos vores direktør Thomas Aarup. Det er min klare
opfattelse at arbejdet i langt de fleste tilfælde handler om at ”slukke ildebrænde” og løbe
hurtigt, for at kunne nå så meget som muligt. Det skyldes til dels at Nana har været og er på
barsel, der normalt kan tage nogle af de mange opgaver, som Thomas Aarup sidder med i
øjeblikket. Det var dog stadigvæk tilfældet, da Nana stadigvæk var på Kansas City. Økonomisk
har vi endnu ikke råd til at kunne ansætte flere på kontoret, men det må være et af målene, at
der på sigt vil blive råd til assistentstillinger eller 1-2 deltids eller fuldtidsstillinger, der vil
kunne bistår og tage noget af den kæmpemæssige arbejdsbyrde, der er på kontoret. Det er
ønsketænkning, men samtidig ret så vigtigt. Vi må jo også erkende, at vi ikke alene kan leve
af vores musikalske medlemmer i øvelokalerne. Vi er i den grad nødt til at kunne fremvise
overfor den finansielle omverden, at vi er en bæredygtig og driftig virksomhed, der i sidste
ende vil komme vores musikere i ”huset” til gode. Der er derfor også interessant at se på,
hvordan vi kan gøre det. Det vigtige er, at det værner om vores eksistensgrundlag, der
samtidigt tager højde for vores musikere i huset og musikken og kulturen i al almindelighed i
Odense. Vi skal samtidigt sikre, at vi har grobund for at hjælpe og bidrage til, at børn og unge
har et sted at kunne udfolde sig musikalsk, samt at spillestedet forbliver en up-coming-scene,
der støtter op om vores egne talenter, såvel som den landsdækkende up-coming musik. De
kreative kræfter er i spil, og vi som forening kan og bør være hovedaktør på dette. For at alt
dette skal kunne lade sig gøre, er vi nødt til at have den nødvendige opbakning fra både
kommune

og

underafdelinger,

bank

og

kreditorer,

samt

fra

vores

sponsorer

og

samarbejdspartnere.
Økonomisk set så har vores al og største hurdle været vores renteswap, der dræner kassen
hvert kvartal. Dette er takket være hedengangne Fionia Bank, der fik os overtalt til at tage
imod den før krisen buldrede afsted. Efterfølgende har Nordea overtaget, og deres velvillighed
er mildest meget lille, da det kræver sikkerhed fra andre instanser, hvis den skal nedbringes.
Merkur bank som er en investeringsbank og en af vores nye samarbejdspartnere vil gerne
hjælpe os, men der mangler stadigvæk nogle ”huller” at fylde ud, for at de kan gå ind og
bidrage. Det arbejdes der på i skrivende stund. Vi skal nedbringe vitale udgifter på vores
regnskab. Derfor forsøger vi i øjeblikket at få nedbragt vores forbrugspost på vand, varme og
el, og her taler jeg om Grøn Energi. Et sådan projekt koster mange penge, hvorfor penge skal
søges til dette. Såfremt vi får det igennem vil vi komme til at sparre omtrent 450.000 kr. om
året, hvilket i sig vil betyde at vi kan ”æde” renteswappen helt op. Rent strategisk er vi som
bestyrelse og den kommende nødt til at lægge en fornuftig strategi, der skaber vækst og
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gavner vores medlemmer i Odense Øvelokaleforening. Derfor er et samarbejde på tværs
meget nødvendig. Når jeg taler om vækst, mener jeg ikke at, der skal køres med store
armbevægelser, men målrettet fokusere på få områder ad gangen, der kan rette skuden op
igen. Det er en primæropgave, som Thomas Aarup sidder med, men ligeledes en
bestyrelsesopgave at tilse og diskutere, hvordan dette kan gøres til gavn for direktøren.
Bestyrelsen skal være den enhed, der tænker ud af boksen både kort- og langsigtet.
Vi skal samtidigt ikke glemme, hvem vi er. Vi er et hus, der rummer flere parametre. Vi er
koncertarrangører, en konsulentvirksomhed og udlejer af øvelokaler og erhvervslejemål. Det
er de basale ting, som den daglige administration tager sig af. Det er ikke noget som KC
bestyrelsen skal vride hovederne med. Vi har derfor i bestyrelsen iværksat en omlægning
vores foreningsstruktur til en form, som skal skabe en professionel arbejdsgang, der i den grad
inddrager vores professionelle netværk. Efter Odense Øvelokaleforeningens generalforsamling,
er der ikke længere nogen medlemmer i Kansas City udover de folk, der er i bestyrelsen. I den
nye foreningsstruktur vil inddrage vores sponsorer og samarbejdspartnere som automatiske
medlemmer. Ved at inddrage disse som medlemmer får de medindflydelse på Kansas City, der
med deres professionelle tilgang og netværk kan hjælpe Kansas City i en retning, der kan
gavne

begge

parter

pga.

forøget

synergieffekt.

Eksterne

medlemmer

kan

imod

et

årskontingent melde sig ind i Kansas City. Optagelse af bestyrelsesmedlemmer sker ved
skriftlig ansøgning til nuværende bestyrelse, der derved opstiller disse valg ved efterfølgende
generalforsamling. Det er vigtigt at forstå, at Kansas City bestyrelses først og fremmest er en
kulturpolitisk enhed, hvorfor en forretningsorden bliver tilknyttet vedtægterne. Årsstrategi og
konstituering af bestyrelsen foretages efter generalforsamlingen. Det er meget vigtigt for mig
at pointere, at den kommende bestyrelse bliver en kompetent og branchekendt enhed.
Jeg vil gerne afslutningsvis takke frivilligforeningen for det store stykke arbejde i lægger for
dagen ved alle vores koncertarrangementer. Uden jeres aktiv ville det ikke være muligt at
afholde et eneste af disse koncerter. I får især ros for den professionelle behandling, som
vores gæstende artister og bands får. Det kan i roligt klappe jer selv på ryggen af.

Bliv

endeligt ved med at være sådan. I er alle fantastiske og ekstraordinære.
Til Thomas Aarup vil jeg er gerne rose dig for dit store engagement og arbejde, du lægger for
dagen. Jeg ved det ikke altid er nemt at holde trit med tempoet og de mange opgaver, der
vælter ind på mail og telefon hver dag. Til resten af kontoret, skal der også lyde en stor ros for
jeres flotte arbejde og til tider opofrelser i tager, for at kunne når jeres mål.
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Til bestyrelsen vil jeg takke for et begivenhedsrigt år, med mange udfordringer osv. Det er i
den grad dejligt at være en del af bestyrelsen, som intellektuelt og fagligt bidrager til
diskussioner om store som små beslutninger og emner. Jeg selv, vil gerne takke for 6 meget
spændende år, som i den grad har budt på mange udfordringer. Noget som jeg helt sikkert vil
tage med mig i mit fremtidige virke. Jeg ønsker den kommende bestyrelse al muligt held og
lykke med det fremtidige arbejde samt Thomas Aarup og resten KC-administrationen.

Med Venlig Hilsen
Kansas City
Mikkel Andreasen
Formand
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