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Præsidentens beretning 2020 

Vi troede på en god og rigtig aktiv sæson. Men blev hurtigt klogere. I marts fik 

coronaen lagt Danmark i seng og foreningslivet blev reduceret til institutioner, der 

kun kunne udsende aflysninger. På selve nedlukningsdagen 11. marts havde vi i 

øvrigt et rigtig godt møde med Niels Krøjgaard. Det lykkedes os at få gennemført 

”levende” arrangementer i åbningerne mellem de forskellige restriktioner, der blev 

udmeldt i løbet af sæsonen. Da der blev lettet lidt på låget i sommerperioden fik vi 

gennemført et rigtig godt møde med Jan Hellesøe. Gabór G. Szabó kom forbi i august 

og i september en god magisk aften med ”Fyn er fin”.  

I foråret 2020 måtte vi corona-udsætte finalen i Copenhagen Magic Cup. Det 

lykkedes at gennemføre denne næsten traditionelle konkurrence 8. oktober Vellykket 

som sædvanlig. Men så lukkede samfundet igen og hermed slut med de fysiske 

møder.     

Hvis man troede, at nedlukningen af samfundet nok ikke varede så længe, og alt 

hurtigt ville blive normalt – så tog man fejl. På Joachims initiativ fik MCD 

abonnement på Zoom, og så tog vi fat på ”Zoom-magi”, hvor vi med succes har 

indgået et samarbejde med andre klubber for at skab stemning på Zoom. Det første 

on-line seminar  blev gennemført med David Williamson den 21. maj.  

Med samfundets beslutninger om ventede og uventede nedlukninger blev det klart, at 

MCDs bedste mulighed for at levere god magi til medlemmerne er på nettet. Og der 

er vi nu. Og er godt i gang med at opbygge nye virtuelle traditioner og rutiner. 

Vi er den heldige situation, at MCD også i år skal sige tak til vores sponsorer jyske 

Pegani, sjællandske PjerrotMagic og det nystartede Illusionmagic.dk på Fyn. En del 

af denne sæsons større arrangementer havde ikke kunnet gennemføres uden 

sponsorstøtte fra Pegani og fra PjerrotMagic.  

Og så er det jo ingen hemmelighed, at med UK ude af EU, så er det rigtig godt, at der 

er danske forhandlere.  

Til slut skal bemærkes, at vi naturligvis gerne vil have rigtige møder igen. Dog kan 

siges positivt om vores Zoom-Magi – det koster ikke så meget af lave et seminar med 

et verdensnavn og vi alle sidder jo på første række.  

Og det var beretningen fra 2020.  

 
 


