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Kære alle deltagere i årets sommerstævne. 
 
Tak for sidst og mange tak for de mange evalueringsskemaer, vi har modtaget. Vi har gennemgået 
alle kommentarer og vil her give en tilbagemelding på nogle af dem. Vi takker i den forbindelse for 
de rosende kommentarer til planlægningen af sommerstævnet. Det er dejligt at mærke, at det 
fungerer. Som nogle har bemærket, er en række af de ønsker, der blev fremsat i 2019, realiseret i 
2021, og vi arbejder fortsat på at forbedre afviklingen og de praktiske forhold. 
 
De kommentarer, der har været vedrørende rengøring og værelser vil blive forelagt oldfruen hhv. 
pedellen og vil forhåbentlig være udbedret næste år. 
 
Det blev kommenteret, at der i år ikke i samme omfang som tidligere blev fjernet brugt service og 
tomme flasker, der blev efterladt rundt omkring. Bestyrelsen bemærker, at det er deltagernes eget 
ansvar at rydde op efter sig selv, herunder at bringe brugt service tilbage til spisesalen og stille 
flasker i de til formålet opsatte kasser. Bestyrelsen kan og vil ikke gå rundt og rydde op. Vi henstiller 
til, at deltagerne fremover er mere opmærksom på at efterlade lokalerne pæne og ryddelige. 
 
Nogle af bemærkningerne vedrørende indkvartering vedrører manglende rengøring ved ankomst, 
defekte lamper, mangel på sæbe m.v. Vi opfordrer til, at man henvender sig på stævnekontoret 
med sådanne problemer, så snart de opstår. Det er ikke sikkert, problemet kan løses, men både 
pedel og oldfrue vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe. 
 
Året 2021 har været specielt grundet Covid-19. Vi håber meget, at sommerstævnet 2022 kan 
gennemføres som et normalt sommerstævne. Vi forventer, at der i 2022 igen vil være nodesalg og 
buemager, at fællessangen før frokost vil kunne genoptages, samt at festen fredag aften vil kunne 
afvikles normalt, d.v.s. med underholdning, musik og dans i festsalen samt natmad. Grundet 
rettighedsproblematikken vil det ikke være muligt at fortsætte streamingen.  
 
Bestyrelsen er i øvrigt ikke vidende om, at nogen skulle være blevet smittet ved årets 
sommerstævne. 
 
Der har i år været en del kommentarer vedrørende forplejning, herunder specielt specialkost samt 
logistik ved opfyldning af buffeter og oprydning. Bestyrelsen har selv bemærket, at det ikke 
fungerede perfekt og vil derfor tage det op med køkkenet inden næste års sommerstævne. Vi er 
sikre på, at en meget stor del hurtigt kan rettes op og vil være på plads allerede næste sommer. Alle 
kommentarer vil blive forelagt køkkenet. Forholdene omkring eftermiddagskaffe og -servering vil 
blive taget op med højskolen som et særskilt punkt. 
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Nogle messingblæsere har bemærket, at de ikke har udfordringer nok til en hel uge, da deres 
stemmer er ganske små. Bestyrelsen vil drøfte dette med Mogens Andresen med henblik på at sikre 
tiltrækkeligt med udfordringer til alle. 
 
Vedrørende træf vil bestyrelsen af næste års ugeplan lade det fremgå, hvornår der er mulighed for 
at arrangere træf. Det vil være tirsdag kl. 24.00. Dermed skulle den forvirring, der herskede i år, 
være afhjulpet. 
 
En tilbagevendende diskussion har været tidspunkt for fremlæggelse af tilmeldingslister til bladspils- 
og natorkestre. Samtlige lister til bladspilsorkestre blev i år lagt frem søndag morgen, og dette 
fastholdes fremadrettet. Hvad angår natorkestre kan tilmeldingslister til søndagens natorkestre 
stadig lægges frem søndag morgen kl. 8, mens listerne for resten af ugen kan lægges frem fra 
mandag morgen kl. 8.  
 
Der er fra flere udtrykt ønske om yoga sidst på eftermiddagen samt om muligheden for at 
danse/lære Les Lanciers i løbet af ugen. Tine Kruse Scharling, der stod for årets yoga, har tilbudt at 
stå for yoga umiddelbart før aftensmaden. Ift. Les Lanciers står det interesserede deltagere frit for 
at arrangere en instruktionssceance på græsset i løbet af ugen. 
 
Der har været ønsker om at gøre orkesterprøverne lidt længere og pauserne kortere. Dette blev 
uden succes forsøgt for et par år siden, hvorfor de nuværende prøvetidspunkter fastholdes. 
 
Flere har spurgt, om det er nødvendigt at viske stemmerne rene for egne notater, inden de 
afleveres. Det er svært at nå, da noderne skal afleveres ved koncertens afslutning. Bestyrelsen kan 
oplyse, at noderne IKKE behøver være renviskede ved aflevering. De skal blot afleveres ved 
koncertens afslutning. 
 
Der er fremsat ønske om, at diverse dokumenter ifm. sommerstævnet gøres tilgængelig digitalt 
mhp. download. Opmærksomheden henledes på, at en lang række dokumenter, herunder ugeplan 
og beskrivelser af de spillede værker, kan downloades fra DAOS’ hjemmeside. Deltagerlisten kan 
a.h.t. reglerne omkring databeskyttelse (GDPR) ikke umiddelbart lægges på hjemmesiden til 
download. 
 
Bestyrelsen siger tak for i år og ser frem til at byde jer alle velkomne tilbage til sommerstævnet 23. – 
30. juli 2022. Repertoiret kan findes på www.daos.dk. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Dina Gelfer-Jørgesnen 
Formand     
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