Formandens årsberetning for Kansas City 2010
Kære medlemmer
Som vi forudså i sidste års beretning stod Kansas City ved en
skillevej – hvor fremtiden lagt fra var skrevet. Dette kom til at
holde stik. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været et
krævende, og langt fra sjovt 2010. Vi er kommet helskindet
igennem - men året har med afstand været det mest krævende i
min tid som formand. Og det siger ikke så lidt.
For at være konkret omkring problemstillingerne drejer det sig om
Økonomi. Det har været meget kompliceret at få de økonomiske
ender til at nå sammen, og vi har balanceret på en økonomisk
afgrund. Ikke fordi budgettet ikke er blevet overholdt, men fordi
der har været et økonomisk efterslæb fra bl.a. byggeriet. Vi har
overlevet, fordi at vi har haft noget godt i posen som sted.
I det fremadrettede arbejde for 2011 bliver økonomi og
organisationsforbering derfor hjørnesten for Kansas City.
Bestyrelsen har lagt en strategi hvor der lægges særlig vægt på
risikominimering. Hermed forstås, at skal KC indtræde i et
projektsamarbejde med eksterne aktører, skal virksomheden tjene
penge.
Da der fortsat skal være plads til udvikling, vision/nytænkning og
fleksibilitet, stiller bestyrelsen ingen forbehold omkring at indtræde
i andre projekter såfremt de økonomiske retningslinjer overholdes.
Organisation
Vi står som organisation over for nye udfordringer. Bestyrelsen for
KC har på den baggrund kigget kritisk og konstruktivt på den
organisatoriske sammensætning, og der er konsensus omkring at vi
bliver nødt til at ændre på bestående og pålægge organisationen en
forøget professionalisme. Økonomisk bæredygtighed, effektiv
kommunikation, målbarhed og transparens er nøgleord for dette
arbejde. Derfor fremlægger bestyrelsen i dag forslag til
vedtægtsændringer, som den håber I kan tiltræde. Kansas City har
som organisation behov derfor.

Bestyrelse
Når dette er sagt, vil jeg for en gang skyld rette en tak til
bestyrelsen for det store stykke frivillige arbejde, der er blevet lagt
for dagen i en krævende tid. Som bestyrelse er vi blevet testet. Vi
har kigget indad, både som bestyrelse og som personer, og har i
den proces måttet mobilisere det bedste vi har haft i os. I
processen har der været frafald, men de der blev i den svære tid,
skal vide at I besider nogle særlige og gode styrker.
Men som I nok alle er bevidste om er der nye udfordringer og
muligheder foran os, og derfor er det så utrolig vigtigt at vi lærer af
2010, og at det erfaringsgrundlag ikke forsvinder. For det er en
erfaring der er guld værd i det fremadrettede arbejde.
Samarbejde
På trods af det forgangne års udfordringer er der sket en række
positive tiltag for Kansas City. Samarbejdsrelationerne med vores
erhvervspartnere er blevet styrket og vi har fået øget tilgang. Jeg
vil gerne fremhæve et par samarbejdstiltag.
KC har og vil fremadrettet sammen Musikhuset Posten præsentere
større koncerter, som skal supplere byens musikudbud inden for
det rytmiske område. Den første koncert med MEW/Kashmir var et
flot stykke professionelt arbejde, der lover godt for fremtidigt
engagement.
Dernæst fortsætter samarbejdet med vores landsorganisation ORA
omkring præsentation af vores bands på SPOT. Lige som sidste år,
der var en enorm succes, vil bands fra Kansas City igen være
repræsenteret. Dog med det tiltag, at vi får vores ”eget” sted på
Blue SPOT, der afholdes om torsdagen.
Kansas City er endvidere i færd med at udvikle
samarbejdsrelationer med Universitetet. Det første samarbejde
omhandlede en rus-fest for de nye medicinstuderende, hvor
festudvalget ville vise hvad Odense kan præsentere af autentiske
miljøer. Vi gjorde ved denne lejlighed en fantastisk figur hvor alle

præsterede. Det mundede ud i, at de nu ønsker at benytte KC for
fremtidige arrangementer.
Godt gået alle sammen – Frivilligforeningen, Kontor og lyd- og
lysgruppen.
Til sidst har KC lanceret Rockbussen i samarbejde med 11
restauratører i Odense C. Den overordnede idé er at koble
musikkultur og bykultur ved at præsentere hinandens steder.
Kansas City har fået fantastisk opbakning og ros for initiativet.
Første periode for Rockbussen strækker sig over en koncertrække
på 12, hvorefter forløbet evalueres.
Ovenstående er en klar indikation på at vi er blevet mere trygge og
professionelle omkring arrangementsafvikling – så fortsæt endelig
det flotte stykke arbejde – for det vil bringe nye muligheder med
sig.
Så derfor er det alligevel en stolt formand som står foran jer i dag,
og kan meddele jer at vi er kommet ud på den anden side –
styrket, med et stækere fokus og en klar vision om hvordan vi ser
Kansas City udvikle sig yderligere i positiv retning.
Tak for i år

