
Formandens beretning 

Kære jer, 

Endnu et år er gået - og sikke et år det har været! 

Som jeg nævnte i min beretning sidste år er Skansespillet en dynamisk forening, og 
bestyrelsen har i år i den grad haft nok at se til. 

Første udfordring blev tanken om, at skulle dele Hals Skanse med en flok 
geder.Desværre var vi ikke blevet direkte informeret omkring dette initiativ, hvilket 
muligvis kunne have lindret nogle af kvalerne. Vi var selvsagt bekymrede for vores 
udstyr, men bestemt også for gedernes sikkerhed ifm opbygning af kulisser. Flere 
mails gik frem og tilbage, men det lykkedes os til sidst at komme frem til en fælles 
beslutning , som både Skansespillet og gederne kan være tilfredse med. 

Udover geder på Skansen, vakte det også bekymring blandt Hals bys frivillige 
foreninger, da det vidste sig, at Nord Energi krævede at vi som forening fik installeret 
en fast installation på Hals Skanse. Det syntes vi selvsagt var ganske urimeligt, og 
sammen med Skansefesten og Danmark Dejligst lykkedes det os, at bringe det på 
banen til Borgermødet i Hals, hvor rådmand Mads Duedahl lovede at følge op på det. 
Herefter gik det stærkt, og pludselig havnede sagen på forsiden af Nordjyske, hvilket 
medførte at Nord Energi lovede at genoverveje sagen. Vi venter stadig i spænding på 
den endelige afgørelse.  

Shrek - the musical var virkelig et kæmpe sats for vores lille forening! Atter en gang 
gik vi all in på PR delen, og fik i den forbindelse mulighed for at deltage ved årets 
Børnekarneval. Det var en skøn dag, men jeg indrømmer at koordineringen kunne 
have været bedre. Igen var Aalborg Regatta og Aalborg Storcenter på programmet i 
samarbejde med Aalborg Event, og vi skabte virkelig liv og glade dage. 

Jeg tror aldrig Skansespillet har opført en så farverig, så sjov og så udstyrskrævende 
forestilling som Shrek - the musical. Vi var heldige at kunne leje det meste af udstyret 
- deriblandt en temmelig stor drage. Omend det var en økonomisk dyr post er jeg ikke 
et øjeblik i tvivl om, at det var den rette beslutning. Shrek blev heldigvis den 
publikumssucces, som vi havde håbet på! Intet mindre end 3656 publikummer i alle 
størrelser valfartede til Hals Skanse for at opleve Shrek, Æsel, Fiona og alle de andre 
skønne figurer! Og publikums tilbagemeldinger var ovenud positive. Ikke kun i 
forhold til musikken og skuespillet, men så sandelig også i forhold til vores skønne og 
smilende frivillige, der i den grad er med til at skabe den helt rette Skanse stemning. 
Jeg tror simpelthen, at Skansespillet kan prale af, at have Danmarks bedste frivillige! 

Men vi skal passe rigtig godt på dem! Der er ingen tvivl om, at Tommy stod for 
ansvaret med en kæmpe del af opbygningen af kulisserne, og desværre var det lidt 
svært at få nok frivillige hænder til det kæmpe arbejde. Heldigvis var de der mødte op 
fuld af gejst og velvilje - og håndværksmæssig snilde, så det igen i år lykkedes os at 



skabe en fantastisk scene. Det virkede rigtig godt, at vi blev inddelt i hold, og den 
erfaring håber jeg, den nye bestyrelse vil tage med sig til næste år. Det er dog alfa og 
omega, at vi bliver bedre til at engagere folk til at tage del i og ansvar for 
byggeprocessen også uden for byggeweekenderne. 

Knap var vi færdige med opsætningen af Shrek førend en ny stor mulighed bankede 
på døren. Vi havde i flere år været på udkig efter nye og mere moderne rammer for 
foreningen, og pludselig bød der sig en mulighed, da Frans tilbød os at leje 
malerforretningen i Gandrup. Vi var ikke sene til at sige ja, men det tog sin tid inden 
vi endelig stod med en lejekontrakt i hånden og turde sige vores gamle lejemål op. 
Selve flytningen viste sig også at blive lidt af en udfordring. Vi fik rigtig god hjælp af 
Dansk Discount Flyt og en masse frivillige hænder, og fik flyttet en hel del på en 
weekend. Set viste sig dog, at vi havde langt mere stablet sammen end vi måske 
havde tænkt. Ihvertfald bar den sidste del af flytningen præg af frustrationer hos både 
bestyrelse og frivillige - men det lykkedes i den sidste ende, og Nøj, hvor er jeg glad 
for det! Der er ingen tvivl om, at det hus vi nu lejer, er de perfekte rammer for 
Skansespillets fremtidige udvikling! 

Flytningen resulterede også i, at vi måtte lægge vores voksenjulestykke på is. Til 
gengæld gav det mulighed for at vores børne og ungdomshold virkelig kunne vise, 
hvad de kan. Ulsted forsamlingshus var desværre lejet ud, hvilket desværre kom til at 
præge opløbsperioden med unødig stress, uvished og frustrationer hos de involverede, 
da det blev besluttet at afholde julestykket i vores nye lokaler. Heldigvis endte det 
som ethvert juleeventyr godt, vi nåede på plads, publikum var glade og ungerne 
spillede en vis legemesdel ud af bukserne! 

2017 blev også året, hvor vores bønner ift microports endelig blev hørt! Claus René 
Pedersen og Gitte Therkildsen fra Aalborg Kommune kom på en lille visit, hvor de 
overbragte os den glædelige nyhed. Nu fortsætter arbejdet blot med at finde de 
resterende midler, til at realisere vores drøm. 

2018 begyndte med en glædelig begivenhed, hvor vi kunne slå dørene op til en lille 
reception med taler, gaver og skøn musik. Med god samvittighed kunne vi fejre 
Skansespillets 30års jubilæum, og jeg tror ikke, at der var en eneste gæst, der lagde 
mærke til, at de sidste flyttekasser var blevet pakket ud kun et øjeblik forinden. Det 
var skønt at mærke den kæmpe opbakning fra hele byen, dens foreninger og dens 
erhvervsliv. Jeg er sikker på, at vi nok skal få glæde af hinanden! 

Selv om vi har haft en fantastisk sæson, kommer vi desværre ud med et underskud, 
som jeg dog er sikker på, at vi nok skal få indhentet i år. 

Sæson 2018 venter nu forude. Prøverne på Skammerens Datter er allerede i fuld gang, 
og jeg er sikker på, at vi også i år vil opleve en kæmpe publikumsfremgang. 
Skansespillet er nemlig indbegrebet af høj professionalisme, sammenhold og glæde! 



Som I kan høre, har sidste sæson været præget af såvel udfordringer som muligheder, 
og som formand har det til tider været et noget hektisk hverv, der i år har krævet flere 
timer i døgnet, mere strukturering og koordinering end jeg har kunne præstere ved 
siden af min familie og arbejde. Jeg har været utrolig glad for de to år jeg har siddet i 
formandsstolen og for samarbejdet med bestyrelsen og alle interessanter, men nu er 
det på tide at give stolen videre. Ikke mindst set i lyset af, at vi nu har slået 
publikumsrekorden og har fået ny bolig samt microports - hvad mere kan man som 
afgående formand ønske sig? Jeg vil i den forbindelse takke såvel medlemmer som 
bestyrelse som samarbejdspartnere, for den kæmpe støtte, tillid og opbakning I har 
vist mig. Jeg slipper dog ikke Skansespillet helt, da jeg stadig vil være at finde blandt 
bestyrelsesmedlemmerne endnu et år - dog nu med en anden kasket på. 

Nu vil jeg slutte den officielle del af beretningen og indstille den til 
generalforsamlingens godkendelse. 


