
Beretning 2019 for Venneforeningen for Danmarks Underholdningsorkester 

Bestyrelsen 
I dag består bestyrelsen af formand Malena Rønnow Hausmann, kasserer Ole Hviid-Nielsen, Henrik 
Lorentzen samt Bibi Øvermyr, næstformand. Bestyrelsen har to suppleanter: Mette Thykier fra orkestret og 
Christine Rosenberg. 
I året 2019 har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder og overholder dermed vedtægternes § 6, som kræver 
minimum 4 møder pr. år. 

Indledning 

Der er – med den gamle fodboldlandstræner Morten Olsens ord – vitterligt gået lang tid, siden det var 
2019. Og det føles som endnu længere.  

2019 - året da Beethoven-projektet officielt blev afsluttet med cd-boks-udgivelse og med en fantastisk 
kulmination i form af en koncertturne til Budapest og Østrig - ikke mindst i Musikverein i Wien. I øvrigt med 
ca. 40 fans fra Venneforeningen på slæb. Projektet blev afsluttet i 2019, mens 2020 bød på den store 
internationale anerkendelse af indspilningen. I januar blev det offentliggjort, at Danmarks 
Underholdningsorkester var årets modtager af en ICMA (International Classical Music Award) i kategorien 
’symfonisk musik’ for bokssættet med Beethoven symfonier, bl.a. i konkurrence med Berliner 
Symfonikerne. Senere – april måned – modtog indspilningen ICMA’s største hæder, da den blev udvalgt af 
ICMA-juryen til hovedprisen som årets bedste klassiske album, alle kategorier.  Men tilbage til 2019: 

Aktiviteter 2019 
● Koncertrejse til Budapest og Wien 

Som nævnt arrangerede vi en tur til Budapest-Wien 11.-16. maj. Vi var 33 medlemmer der var med i 
Budapest og yderligere 5 i Wien. Det var en helt igennem fantastisk tur, både hvad angår musikalske 
oplevelser og som rejse i sig selv. Der er et dejligt sammenhold i Venneforeningen, det kunne tydeligt 
mærkes på turen. Både blandt dem, der kendte hinanden fra før, men også blandt dem, der mødte 
hinanden for første gang. Der var ikke et stille øjeblik - bortset fra til koncerterne;-) 
På vores hjemmeside kan I se fremragende billeder fra turen, taget af Rolf Konow og Poul Erik Hornstrup. 
 

● Koncertintroduktioner 
I 2019 stod vi for i alt 4 koncertintroduktioner med Valdemar Lønsted. Der kommer hver gang mellem 60 og 
70 tilhørere til introduktionerne, og de er stadig forbeholdt medlemmer af Venneforeningen med mulighed 
for at tage en gæst med hver.  
 

● Medlemsmøde 
Ved sidste års generalforsamling præsenterede vi idéen om et medlemsmøde, hvor vi sammen kunne få 
gode ideer til aktiviteter, arrangementer og synliggørelse af Venneforeningen og DUO.  
 
Idéer fra møde den 1. juli og status:  
Mødet blev holdt den 1. juli, og vi var 12 Venner, der mødtes til en snak om idéer og ønsker omkring 
kommunikation og aktiviteter.  
Kommunikation - intern som ekstern og  synlighed  
- Ønske om en 'egen' hjemmeside – og det har vi fået: DUOVENNER.DK.  Det er ikke tale om en ’fancy’ side; 
men er man usikker på, om man har fået alle informationer på mail, eller er man kommet til at slette en 
mail, så skal alt - rabattilbud, bestyrelsesreferater, særlige tilbud og aktiviteter - kunne findes på denne 
hjemmeside. Den er desuden et vigtigt led i vores rekrutteringstiltag. 



- Ønske om en Facebook-side - den ER på vej. Det vil naturligvis ikke være den eneste informationskanal, 
men der er klart et behov for øget synlighed og for hurtigere og mere effektiv nyhedsspredning.  
- Merchandise og synlighed – blev der også talt om. Vi gik videre med idéen om paraplyer.  
 
Fremtidige aktiviteter: 
 - Et møde / en fest med musikerne – bl.a. med dette ønske i baghovedet inviterede vi til en festlig 
nytårskur i januar 2020 i forbindelse med nytårskoncerten i K.B. Hallen.  
- Frans Rasmussen og Syng Dansk– igen og igen … skulle have været afholdt i marts, lige inden Danmark 
lukkede. Vi vil gerne gennemføre arrangementet i efteråret d. 31. november, men vi mangler p.t. et sted, 
en kirke. Forslag modtages gerne. 
- Et arrangement, hvor orkestrets historie er temaet med fortællinger fra 'dem, der var med' – spændende 
idé som vi vil tage fat på. 
- Et filmprojekt med temaet: Hvordan virker filmmusik? Også en idé som vi snarest vil tage fat på. Vi har 
været i kontakt med en foredragsholder, men arrangementet ligger ude i fremtiden. 

Opsamling på sidste års generalforsamling 
Facebooksiden stod også på ønskelisten på sidste års generalforsamling, hvilket vi, som nævnt, arbejder 
videre med på højtryk. 
 
Et af de faste punkter på dagsordenen er fastsættelse af kontingent. Sidste år blev der fremsat et forslag 
om et fradragsberettiget kontingent/bidrag efter ligningslovens § 8: Ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger - almenvelgørende eller 
på anden måde almennyttige foreninger.   

Ideen var, at dette forslag skulle muliggøre en forhøjelse af kontingentet, uden at den reelle omkostning 
blev større for medlemmerne. 
I Venneforeningens start (fra GF i april 2015) var kontingentet på 500 kr  opdelt således, at en del udgjorde 
kontingent, og det resterende beløb betragtedes som en gave. Det har vi været nødt til at gå væk fra, da 
det ikke er lovligt, at en gave har en fastsat størrelse, men skal være et frivilligt beløb. Et kontingent er ikke 
fradragsberettiget. Efter denne besked fra Skat, er vi ikke gået videre med idéen. 

Status på rekruttering: 
Synlighed: Der er desværre stadig mange, der ikke ved, at DUO eksisterer, og endnu færre, der kender 
Venneforeningen.  

I denne forbindelse har vi været inde på merchandise: Vores håb var at skabe synlighed for et større 
publikum på Ledreborg og Hindsgavl med vores paraplyer. Det viste sig desværre at være forbudt at sælge, 
endsige at medbringe, paraplyer. Der har dog efterfølgende ikke været problemer med at afsætte 
paraplyerne. 

Dagens tilbud: Vi har indført et ’dagens tilbud’ i forbindelse med indmeldelse i Venneforeningen ved 
koncerter, hvor vi fra bestyrelsen med hjælpere, er til stede.  

I løbet af 2019 var vi repræsenteret ved følgende koncerter: Ledreborg, Hindsgavl, Sebastian-koncerten i 
Århus, Sound of Music på Hedeland. Altid med et ’dagens tilbud’ for indmeldelse. Trods det kan vi 
konstatere, at det indtil videre kun er ved Fischer-koncerter, vi får ’fisket’ nye medlemmer samt via 
personlige kontakter. 



Duovenner.dk: Vores hjemmeside er her et vigtigt redskab: den  skal være en platform, som er tilgængelig 
for alle, hvor vi kan præsentere os og vise, hvad vi laver.  

Corona-pandemien har også sat Venneforeningens aktiviteter i stå. Men nu skal vi videre og efter denne 
generalforsamling står vi med en ny bestyrelse. Vi skal have to nye medlemmer: i stedet for Torben 
Jakobsen, som har valgt at træde ud af bestyrelsen, og Malena Rønnow, som ikke genopstiller. 

Når den nye bestyrelse er etableret, vil vi hurtigst muligt lave en aktivitetsplan for resten af året og et 
stykke ind i 2021. 

Allerede nu kan vi fortælle, at der arbejdes på en nytårstur til Budapest. Der kommer mere information om 
den på hjemmeside og mail. Tilbuddet på turen kommer først i begyndelsen af august.  

Vi skal  realisere den flere gange aflyste sangeftermiddag med Frans Rasmussen og et arrangement i 
forbindelse med opførelsen af Jesus Christ Superstar håber vi også at få i stand.  

Afslutningsvis en mindeværdig bemærkning fra min sidemand ved den uforglemmelige koncert i 
Musikverein - en rigtig wiener med stil og sæsonkort til Musikverein. Da koncerten var slut, rejste han sig 
som en af de første og råbte bravo. Henvendt til mig sagde han: ”You must be very proud of them”.  

Og det er jeg. Men stolthed er måske ikke engang det helt rigtige ord. Snarere dyb taknemmelighed over at 
få lov til at opleve orkestret, musikken, fremgangen og sammenhængen med jer. Det er drivkraften for mig, 
og, selv uden at have spurgt, tør jeg sige, at det også er det for resten af bestyrelsen. 

Et farvel – eller på gensyn? 

Ny bestyrelse og et farvel til formand Malena, fynbo, professionel mezzosopran og mor til 2-årige Henrik og 
fra sidste efterår journaliststuderende. Det er rigtig meget, og derfor har Malena truffet beslutningen om at 
gå af som formand.  

Malena skal i den grad have anerkendelse for sin indsats for Underholdningsorkestret og Venneforeningen:  

I september 2014 kom beskeden om nedlæggelsen af Danmarks Radios Underholdningsorkester. I Odense 
sad Malena og blev meget indigneret. Hun fløj til tasterne og startede Facebookgruppen Bevar 
Underholdningsorkestret. Det blev starten på en lavine, for Facebooksiden fik omkring 50.000 følgere. 
Malena brugte flere timer om dagen i mange måneder på at kommentere, svare og styre slagets gang på 
Facebook. Ikke nogen nem opgave, da det politisk var en varm kartoffel. Men med sine eminente sproglige 
evner og kløgt mestrede hun den svære balancegang, det indebar at moderere debatten.  

Ved årsskiftet havde man hyret Stine Nissen som direktør, og hun kontaktede Malena for et samarbejde om 
indsamlingen til orkestret. FB-gruppen skulle udbrede kendskabet til indsamlingen, som muliggjorde 
starten på Underholdningsorkestrets videre virke og etablering af et sekretariat, som kunne søge 
fondsbevillinger, bl.a. til færdiggørelse af Beethoven-indspilningerne. 

Så uden Malenas indsats er det ikke sikkert, vi havde været her i dag. Malena har i hvert fald en stor del af 
æren for kampen om Underholdningsorkestrets bevarelse. Tak for det. 

 


