29. juni 2020

Præsidentens beretning 2019/20
En traditionel god sæson med seminarer på højt niveau. Det meste
hentet udefra, men dog en del aftener med ”egenproduktion”. Med
andre ord ikke de store ændringer i forhold til forrige sæson.
I foråret 2020 måtte vi Corona-udsætte finalen i Copenhagen Magic
Cup. Vi kan formentlig gennemføre finalen i september. Besøget til
vores mini tryllefestival har i øvrigt været ganske overvældende. Vi
regner med at kunne gennemføre en lignende række arrangementer i
den kommende sæson.
Traditionen på Bakken med Pjerrots Børnetryllepris og Tribinis Tryllepris
blev atter afviklet i godt vejr og tillykke til henholdsvis Lasse K og
Mortenn. Nu kunne man forledes til at tro, at vi var blevet en helt vild
konkurrence trylleklub – det er vi måske også, selvom det ikke
afspejlede sig i MCD eget mesterskab med tre deltagere, hvor Mads
igen slog til.
En del af denne sæsons større arrangementer havde ikke kunnet
gennemføres uden sponsorstøtte fra Pegani og fra PjerrotMagic. Vi
sætter pris på at kunne koble os op på Peganis seminarer, hvor der har
været ret så meget god magi at hente. Samarbejdet med PjerrotMagic,
der har kraftigt fokus på de helt unge, har givet den magiske interesse i
hovedstaden et pænt skub opad. Og det synes MCD er en rigtig god
ting. Tak for det fine samarbejde.
Så er der de forbi-flyvende magiske fugle, som blafrer rundt i Europa,
det lykkes at indfange. Her skal bl.a. nævnes en Jared Kopf, som i
øvrigt var månedens navn i Genii, marts 2020.
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Alt i alt en god sæson, hvor det faktisk kun er biblioteket, der fortsat
halter. Men noget tyder på, at vi er ved at vågne op af dvalen.
Vi har gennemført sæsonen ud fra princippet om, at medlemmerne får
mest mulig magi for kontingentet. Det betyder også, at MCD ikke
afholder Nordisk Magi Kongres i år – vi kan simpelthen ikke finde de
150.000 – 180.000 en sådan konges koster. Vores nordiske kollegaer
har haft rige medlemmer, der givet nogle substantielle donationer.
Sidst men ikke mindst kan Magisk Cirkel ikke eksistere uden at
medlemmerne leverer frivillig arbejdskraft samt kommer med gode
ideer – tak til Mads og Nicolaj for læseklubben. Og tak til de
medlemmer, der trofast har stillet op til konkurrencer samt leveret
effektiv close-up under CPH Magic Cup, og tak til dem, som har båret
de praktiske arrangementer – her vil det være på sin plads at nævne
Team Carsten med Mikkel (lys) og familie. Mikkel Falbe og Joachim har
lagt kræfter i aktiviteterne i Oasen i Vanløse – tak for det. Og tak til
Stefan, der leverede PR og anden grafisk støtte. Er man i tvivl om, hvad
vi laver, så se Jørgens imponerende billedgalleri over MCD’s aktiviteter
– tak Jørgen. Personligt vil jeg gerne takke Joachim Solberg, som laver
en stor del af alt arbejdet i kulisen. Vi har trukket på mange personer
fra Joachims netværk i de sidste sæsoner og ikke mindst så sørger han
for både vores hjemmeside, vores kalender samt e-mails til alle. Dette
er et stort arbejde, han gør ud over at være kassér. Også måske det
allervigtigste – tak til Jens Bjørn som leverer varen til juniormøderne.
Jeg kan også sige det hele meget kort. I en frivillig forening kan
præsidenten gøre brug af to magtmidler overfor alle medlemmer –
DET ER TAK OG MANGE TAK.
Og det var beretningen.
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