
 

 

 

 
Forslag om arbejdsgruppe vedrørende foreningens fremtid 
 
I foreningens formålsparagraffen står der bl.a. at foreningens formål er ”at medvirke 
til at vække, stimulere og udbrede interessen for Den Jyske Operas forestillinger og 
for operakunsten i almindelighed.” 
 
Det formål har bestyrelsen gennem årene arbejdet på at opfylde på forskellig vis. 
Bortset fra corona-perioden, hvor meget har måttet aflyses, har der er i mange år 
været stort set månedlige medlemsarrangementer af forskellig art, adgang til åbne 
prøver på og rabataftale med Den Jyske Opera samt operarejser, typisk en eller to 
om året. 
 
Der har gennem årene været rigtig god deltagelse i medlemsarrangementerne og 
stor interesse for rejserne. 
 
Til trods herfor ser bestyrelsen med nogen bekymring på foreningens fremtid på lidt 
længere sigt og dermed muligheden for at opfylde formålsparagraffen. 
 
Der er to væsentlige grunde hertil. 
 
Den ene er udviklingen i medlemstallet. 
 
Foreningen  har ingen statistik over medlemmernes alder, men der er for vores 
forening som for tilsvarende foreninger åbenlyst tale om en forholdsvis høj 
gennemsnitsalder. 
 
Foreningen får hvert år nye medlemmer, men slet ikke i et omfang, der modsvarer 
afgangen. 
 
 I 2011 toppede medlemstallet med 818. I dag er tallet 336. 
  
Det svarer i runde tal til et tab på 50 medlemmer årligt. Fortsætter tendensen, er 
medlemstallet i løbet af få år under 200. 
 
Det faldende medlemstal giver selvsagt færre indtægter, også i et omfang der ikke 
realistisk kan kompenseres for ved en kontingentforhøjelse. Derfor kan det 
nuværende, høje aktivitetsniveau næppe opretholdes. 
 



Det rejser spørgsmålet: hvilke og hvor mange tilbud skal foreningens medlemmer 
have, når der er færre midler til rådighed? 
 
Man kunne indvende, at løsningen er flere medlemmer. Bestyrelsen tvivler imidlertid 
på muligheden herfor i noget væsentligt omfang. Formanden har på adskillige 
generalforsamlinger opfordret deltagerne til at hjælpe med at få flere medlemmer, 
og en hvervekampagne for nogle år siden gav kun ganske få medlemmer. 
Desuden er der tilsyneladende en tendens hos unge og yngre mennesker til mere 
spontane valg og et højere tempo, når det skal besluttes, hvad fritiden skal bruges til 
og hvem det skal være sammen med og dermed en mindre interesse for foreningsliv. 
 
Den anden grund er vanskeligheder med af rekruttere bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen har i flere år ikke været fuldt bemandet med det vedtægtsmæssigt 
mulige antal medlemmer, idet der har været et eller to bestyrelsesmedlemmer færre 
end vedtægterne tillader. Trods flere forsøg er det ikke lykkedes for bestyrelsen at 
overtale adspurgte medlemmer til at stille op som kandidat på generalforsamlingen. 
 
Det rejser spørgsmålet: hvorledes får vi flere medlemmer til at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet? 
 
På baggrund af disse to spørgsmål forslår bestyrelsen, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og tre interesserede 
medlemmer af foreningen, der skal udarbejde oplæg til bestyrelsen om svarene på 
de to spørgsmål. Formålet er at give bestyrelsen et udvidet og godt grundlag for 
dens drøftelser om foreningens fremtid, således at der på næste års 
generalforsamling kan ske en behandling af de to spørgsmål. 
 
  
 


