GLB-Sangbogsudvalg
Gode sejlervenner
I forbindelse med medlemsmødet d. 28 januar, har jeg stillet mig til rådighed som tovholder
på et projekt som jeg kalder "Sangbogsudvalget".
Ideen er at vi skal puste liv i fællessangen, når vi mødes i klubben, til fester og i øvrigt når
vi har lyst. Det vil også være dejligt, hvis det ikke bare var, når jeg tog mig sammen til at
pakke guitaren ud ud, at vi tog sangbøgerne frem. At det blev en større del af vores
fællesskab.
For at give alle mulighed for at sætte deres præg på hvad vi synger, mødes vi nogle aftner
og aftaler, hvad der skal i sangbogen. Skal vi genoptrykke den gamle bog? Skal vi plukke
nogle af de bedste sange og trykke dem på A4 (nu er de A5) og hver især bidrage med
nye, gode ideer? Skal vi have en tyk eller en tynd sangbog, skal den færdiggøres eller skal
der være mulighed for at sætte nye sange ind? Hvor mange sangbøger skal vi have? Jeg
tror vi har ca. 24 stk. I øjeblikket.
Flere i bestyrelsen, sagde god for ideen til mødet, men vi har ikke talt om, hvad det må
koste, så det skal selvfølgelig med i overvejelserne, hvad der kan lade sig gøre.
Vi skal selvfølgelig synge, når vi mødes. Vi skal prøve sangene af. Har du et
instrument, så tag det med. Det er dejligt, når der er musik til. Jeg tager selvfølgelig
guitaren med, men det vil være godt, hvis vi er flere. Hvis man kun kan spille akkorderne til
Tom Dooley, synes jeg vi skal prøve at synge den.
Man bidrager med, hvad man kan. Det er fint bare at komme og synge og give sin mening
til kende. Men hvis der er nogen der er gode til og brænder for det mere praktiske med at
finde sange, skrive og redigere, så kan det være at man kan blive udnævnt til redaktør. Vi
får nok også brug for en sekretær, der skriver ned, hvad vi aftaler. Måske har du en
kopimaskine, der kan trykke vores sangbøger? Så kan klubben jo bidrage med papiret.
Målet er i første omgang, at vi har noget klar, der kan bruges, til standerhejsningen d. 7.
maj i år. Senere kan vi overveje, om udvalget skal nedlægges, eller vi stadig skal mødes
og synge.
Vi mødes første gang fredag d. 12 februar kl 19 – 21 i klubhuset. Det er ikke nødvendigt
at melde sig til, bare mød op.
Tag kalenderen med, så har vi mulighed for at aftale de næste mødedage. Vi skal finde
ud af, hvor tit vi skal mødes. En gang om måneden er for lidt, det bliver kun 3 gange før
standerhejsningen. En gang om ugen, synes jeg er for meget, men måske 2 gange om
måneden ville være fint? Det behøver ikke nødvendigvis at være fredag.
Vi arbejder de 2 timer, bagefter kan man køre hjem, eller have socialt samvær over en kop
kaffe eller en øl.
Jeg glæder mig til at mødes med jer!
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