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formanden å,bner kongressen og oplæser hilsen fra søsterorganisa 
i ...oskva, underskrevet Lina kopova og Vovtjenko. foreslår Pe 

Petersen til dirigent.
dirigenten leter Petersen oplæser dagsordenen fra lovene, 
formanden aflægger beretning.
dirigenten giver ordet til i'BrxBxdsnKxfeEXEtnis?:. diskussion herom 
Bager, nsbjerg Ifjor efterår havde nsbjerg besøg af sovjettisk' 
kunstnere og det var som sædvanlig kunstnerisk succes, det e e 
kedelige var det mangelfulde besøg, til trods for, man havde all 
sig. med den stedlige musikforening, havde bag efter komsammen ti! 
stor glæde for vore medlemmer. Vovtjenko kom som sædvanligt med 
varsel, men vi havde sendt personlige indbydelser til statsskole] 
højskole i{? seminar og naturligvis egne medlemmer, føredraget om 
højere midervisning i Sovjet medførte en berigende diskussion. 
Også foredrag af Horskær om sovjettisk litteratur havde været 'mej 
vellykket, (naturligvis diskussion om lasternak). Hen sp^øgsmål« 
er, hvad ti skal med den kommende delegation. Hver gang har det
v ret strålende kunstneriske præstationer, men med faldende besøj 
d e r f;. r a Iliereoe vi os sidst med en musikforening - de; værre en - 
lig afdød en, vi havde en ret stor sal og bare 5 ranker fyldt. d< 
er hverken ti}, gavn for foreningen, der har stort økonomisk tab c 
tilfredsstillende ior kunstnerne. foreslår, at man i fremtiden i 
s res i tide til at træffe aftaler med andre foreninger. ikke ft
vi ikke vil gøre det elene, men som det nu er, kommer russisk ini
serede, som måske ikke forstar sig på musik. vi må stille det sc 
en etingelse, at vi far meddelelse om besøg.  ̂ års tid forud. 
Eigil Nielsen.? Iborg (hidtil nsis tf ormand) i november havde vi i 
. ovember 1918, håber pa fortsat godt aroejde med biografen. lo £ 
SN op rejse i Sovjetunionen, senere orskctr om litteratur, her v£ 
flere biblioteksfolk mødt, naturligvis drøftedes også Pastemak. 
en lo-års stiftelsesfest hindredes talerne, bl.a.
Hikitin i at komme på grund af influenza. Under aftenskolen påbe 
te man et icursus i russisk, der dog måtte afsluttes for tidligt, 
eleverne var på for forskellige trin. man hari i sinde at tage c 
op igen. der er gjort en hel del for at udsprede kendskabet til 
. akta om Hovjetunionen, der er et fortrinligt blad. på generalfe 
lingen oplystes det, der var en etydelig medlemsfremgang, til fc 
valgtes i'rederik øller, Allan Jensen næstformand. Riismøller hc 
et fortræffeligt foredrag, som man ville have ham til at gentage 
re. Hil,slutter sig isbjergs ord om nødvendigheden af at på oplys 
i god tid om de kunstnere, man kan xexéi±e xx vente.

Qjk*» r.ahbeck Schmidt, køftuerterne med sovjettiske kunstnere har fået d 
smukkeste anmeldelser, men var publikumsmæssigt en stor fiasko, c 
var nogle medlemmer, enkelte nusikinteresserede ca looo kr.s tab, 
næsten ruin. Ambassadesekretær Lukirsjef telte om 7-årsplanen fc 
foreningens medlemmer, havde i februar møde med den radikale for 
hvor Llin Hansen talte, havde håbet på stort fremmøde, men kur de 
dikale kom pænt, men vi var glade for samarbejdet og betalte regn 

Så havde vi besøg af prof. Vovtjenko og. Hartinov, universitetet ve 
det viste, at specialister kan samle interesse og trække menneske 
møde, og bringe os i forbindelse med folk, vi har interesse af. m 
foreningen blev totalt ruineret, fordi det var alt for kort varse 
det er idag den samme situation, får tilbud om 5 udmærkede kunst 
hvis vi arrangerer noget har vi udsigt til at tabe .\a. ser af pan 
og samle dansk-russisk medlemmer, son ikke er stærkt musikoriente 
men vi skal søge forbindelse med byens yngste - og ganske vist me 
le ende musikforening, går det ikke, kan vi umuligt påtage os at 
arrangere noget. Når det drejer sig om klassisk musik må vi have 
godt varsel, folkelig musik kan vi ar angere på kortere tid. de
nødvendigt, vi ved, hvad der kommer, g år forud. Vi har de bedst 
forhåbninger og viljrn til at arrangere noget, men vi må have bed 
arbejdsviIkår.
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Jølbæk, Odense vi kan ikke foretage os noget, vi ville gerne ha 

præsenteret de fortræffelige sovjettiske kunstnere, men her formø 
vore enge ved tidligere lignende lejligheder. Vi ville holde 4-o 
novemberfest, men københavnske taler hindret af sygdom, så jeg ta 
og vi havde film. I februar havde vi interessant møde med øller 
Petersen fra Grenå, der havde besøgt de baltiske stater ca -34-, s 
lignede og viste billeder, det var en positiv og glimrende aften.
I april havde vi prof. iiartinov også med kort varsel, men da det 
om rumfart blev det dog en stor aften. Salen havde plads til 175 
men vi fik skaffet ca loo flere stole ̂ “̂ Tivad angår de sovjettiske 
kunstnere, vi nu har besøg af, har vi drøftet problemet med musik 
foreningen og set pa vore penge, og det er os umuligt at stable n 
på benene med så kort varsel. Det er ikke mangel pc, interesse, 
efter al sandsynlighed kan vi ikke samle mere end en 2o-3o, og de 
kan vi ikke byde vor kasse og endnu mindre de sovjettiske kunstne 
næstformanden det var bedrøvelige beretninger, om end der ind ii 
er optimisme. det er en kort frist at arrangere noget på, om end 
er længere end tidligere, som da vi fik ( eorgierne med få dages v 
Vil gerne fortælle lidt om alt det, der er gjort, men som er fald 
negativt ud. anmodede om at få hestarov til at tale om Sovjetuni' 
økonomis ..:e og handelsmæssige forbindelser, det lykkedes ikke, mås: 
kan vi få andre til at tale derom. vi slog til, da Hékoian passe: 
landet, og han var så velvillig at tage et møde, det viser, at vi 
trods alle besværlighederne dog har .jbistianiagades tillid til vo: 
arbejde. Vi havde også anmodet om .rutehev ville tale hos os, nå: 
han kom til landet, men fik aldrig svar. Jn anden side af vort a:
, at sprede kendskab til Danmark i Sovjetunionen har vi kunnet ta; 
i år, da der er dannet s h foreninger i Sovjetunionen. Vi nar sent 
5 film og bogmateriale til de 15-16 selskaber. Har søgt at få bc 

gennem Danske Selskab, men kan ikke få dem der, : :un købe dem. Dej 
er kommet nye film om Danmark, som dog først skal have russisk tel 
for at have interesse. Vi har en del på tapetet, som endnu ikke ( 

nået, har bedt om cirkus, koret kirken, m.m. hvor vi bare er forbil 
sesled og andre har det -.•konomiske ansvar og arrangementet. Vi ha] 
søgt at få flere delegationer, bl.a. en elektricitetsværksdelegat: 
fordi vi ved, sverige og eng land har haft en såda . I flere år hf 
vi arbejdet for at få atomudstillingen hertil, den har været i ( o1 
Oslo og hålsing.fors, og er ,u i then, den bliver stadig supplere 1 
skulle være ..uligheder for at få den hertil i I.ovember- ecember, c 
håber, vi kan få Rådhushallen der til, der vil komme sagkyndige me 
Bager. godt at se, det bærer frem, har bare villet bede om fcæ&xs 
længere varsel.
H arboe berømmer fakta fra Sovjetunionen og maner, der er stor ini 
esse. anmoder også ambassaden om at give os længere varsel og skf 
os noget af virkelig interesse, som f.eks c.rutehev, hvis vi får 
virkelige opgaver, skal der nok blive rid til at løse dem. 
k il luras en mener de* sørgelige mange . på publikum ikke alene skylc 
det korte varsel, men den manglende interesse for koncerter her hj 
kan man ikke kæde det sammen med film og foredrag.
.........  alborg. vi har gjort noget i den retning. Vi glæder os
besøg af de unge sovjettiske kunstnere og mener at kunne arrangere 
koncert for statsskolen, og vil køre dem en tur i omegnen. 
fformanden forstår de enkelte afdelingers besvær og at det kan vær 
tigt at samarbejde med andre, for hvis pengene forsvinder, hjælper 
i ke med de store opgaver, akutte politiske situationer,pressens i 
vrængninger o.l. bringer s vanskelige arbejdsvilkår, men vil fore 
en 1-årsplan, det må man da orstå i Dovjetunionen, det er da bes'_ 
dent i forhold til de 5-...rsplaner, de er vant til at arbejde med. 
dirigenten vil afslutte
Ifrim e.-,. en beder om lov til at minde om at der sidder 3 sovjet ti 
kunstnere på Axelborg, og man må se a skaffe dem opgaver. 
oirigenten oplæser regnskabet, der godkendes, der er ingen lovænd 
eller indkomne fors 1 g.
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Schauenborg 1 øller x^xfxxxxibsrgx
kig il . ielsen, ålbor g mener lborg skal repræsenteres af togfør« 
Frederik Møller og. Allan I ielsen.
næs t fora anden lige som sidste . r, å byerne selv afgøre, hvem de 
præsenteres af. synes dirigenten skal nævne bestyrelsens ret til 
supplere sig selv op.
dirigenten forstår, det er forslag fra lborg, at Lindor: Larsen 
og Allan Jensen kommer ind, det er der ingen , der går mod. Heåsi 
der ingen repræsentant har her må bestemme, hvem de vil have, og 
i. lborg har ret til at indvælge nye. 
de to revisorer Loft og Søgård genvælges.
kormanden beklager Lindorf Larsen er gået ud, han har været en g 
mand. forstår der er nogle stridigheder, men det må lborg selv 
gøre. ,.en af et modtaget brev forstår jeg, at 5 er gået ud, ford 
de ikxe har tid, anden årsag nævnes ikke, men at det nu er en rer 
munistisk bestyrelse. Personligt har jeg intet derimod, men det 
ikke rigtig meningen. Det er heldigst, om der findes nogle ikke k 
nister, eller helst at flertallet ikke er kommunister. Jeg nævne 
nu, men ville ikke omtale det før valget, da det er noget, lborg 
selv må afgøre.
dirigenten vil ikke tillade ilere ordet
Allan i  ielsen beder om ret til en meget kort redegørelse. det st 
flertal var for Frederik - øller. lifter en ny generalforsamling m 
hidsig debat ny afstemning (indkaldt efter nindretallets krav) o 
Frederik køller og Allan Kisissn Jensen valgtes med bare 2 stemme
imod.
Dirigenten sljitter med at ønske lborg og hele landet fremgang. 
■■Rahbeck Schmidt findes der virkelig ikke andre fornuftige mennesk 
i Ålborg end kommunisterne?
Jølbæk, Odense det forekommer mig, at også alle de afgåede var 
kommunister, så forskellen ikke bliver så stor.
Dirigenten afslutter.


