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HSD – bestyrelsens beretning for sæsonen 2009-2010
I bestyrelsens beretning for denne sæson vil vi forsøge at give en oversigt over de mange
aktiviteter der i årets løb er arrangeret i klubregi.
Det er set på afstand, bagudskuende, en imponerende stor mængde aktiviteter, der er tale
om; og det skal understreges kraftigt, at disse aktiviteter ikke var mulige, hvis vi ikke havde
haft så mange aktive medlemmer, som tilfældet er. Det er kun fordi så mange af klubbens
medlemmer kommer til vores arrangementer – og på forskellig måde hjælper med at afvikle dem – at vi kan opretholde så stort et aktivitetsniveau i klubben.

PR og opvisningsdanse i sensommeren 2009
Der blev planlagt to opvisningsdanse i august 2009 – i lighed med hvad vi har gjort de forrige år, med Tommy P. Larsen som caller. De blev planlagt til at foregå
-

den 15.08 på Majpladsen i Birkerød og i centret i Hørsholm, og
den 22.08 i Frederikssund på Torvet og i Helsingørgade i Hillerød.

Dansen i Birkerød måtte desværre aflyses på grund af regnvejr; men de øvrige danse blev
afviklet efter planerne. Hørsholm Midtpunkt fungerede godt mens torvet i Frederikssund
ikke var optimalt. I Hillerød vil vi måske hellere næste gang danse i Slotsarkaderne.
I august arrangerede vi to åbent-hus danse, den 17. august og den 24. august. Begge
dansene blev afviklet på Skanseskolen med Finn E. Sørensen som caller. Der mødte seks
nye, interesserede dansere op den 17. men skuffende få fra Hillerød Square Dancers. Den
24. mødte der et par interesserede op.

Sæsonstart 2009
Sæsonen startede med et tilbud om at oprette 8 hold. Det var et ambitiøst udlæg; men det
viste sig at kunne bære – alle 8 hold blev opretholdt i sæsonen (med de sædvanlige justeringer). De 8 hold var
Basic indlæring
Mainstream indlæring
Plus indlæring
Plus træning/extended
A1 indlæring
A1 træning
A2 indlæring
A2 træning

caller: Finn E. Sørensen
caller: Finn E. Sørensen
caller: Tommy P. Larsen
caller: Tommy P. Larsen
caller: Roger Persson
caller: Roger Persson
caller: Lone Blume
caller: Lone Blume

Vi tilbød 13 lektioner à 1½ time inden jul og 14 lektioner à 1½ time efter nytår, således at
undervisningen i hele sæsonen bestod af i alt 27 danseaftener.
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Generalforsamlingen 2009 og formandsskiftet februar 2010
Generalforsamlingen den 25. oktober 2009 foregik som sædvanlig i behagelig, afslappet
stil, også selv om der var forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen. Et af forslagene
– fremlagt af bestyrelsen – blev ikke vedtaget (på grund af 75%’s reglen i vedtægterne …),
men de øvrige blev godkendt. Efter afslutning af generalforsamlingen bestod bestyrelsen
af:
B-medlemmer

Steen Christensen (valgt i 2008)
Eva Modahl Larsen (valgt i 2009)
Steffen Knak-Nielsen (valgt i 2009)
Rasmus Rasmussen (valgt i 2009)
Lynge C. Truelsen (valgt i 2008)

Suppleanter

1. suppleant: Randi Jensen (valgt i 2009)
2. suppleant: Kim Jensen (valgt i 2008)

Bestyrelsen konstituerede sig den 25. oktober, i forlængelse af generalforsamlingen, med
Eva Modahl Larsen som formand, Steffen Knak-Nielsen som næstformand, Steen Christensen som kasserer, Lynge C. Truelsen som sekretær og Rasmus Rasmussen som
holdkontaktansvarlig.
Denne bestyrelse løb ind i et problem med tilrettelægning af den kommende dansesæson.
Det var spørgsmålet om hvilke callere vi ville bede om at varetage den kommende sæsons
undervisning der skilte bestyrelsen, herunder specielt hvorledes vi eventuelt kunne engagere Lone Blume som caller også. Bestyrelsen besluttede sig på et bestyrelsesmøde efter
en afstemning; og ved mødets slutning meddelte Eva Modahl Larsen at hun af personlige
grunde ønskede at træde tilbage som formand for klubben og ud af bestyrelsen, med øjeblikkelig varsel.
Herefter konstituerede bestyrelsen sig med Steffen Knak-Nielsen som formand, Lynge C.
Truelsen som næstformand, Steen Christensen som kasserer, Randi Jensen som sekretær og Rasmus Rasmussen som holdkontaktansvarlig.
Dansesæsonen 2009-2010
Dansesæsonen i klubben indeholder imidlertid mange andre aktiviteter end de nævnte
opvisningsdanse, indlæring og træning af dansere. Vi er en klub med mange klubdanse,
arrangeret specielt for vores medlemmer, for at opretholde et vist klubfællesskab og fordi
vi kan lide at danse med hinanden. Derudover arrangerer vi vores årlige ”traditionsdans”,
Slotsdansen, hvor vi inviterer fremmede/andre klubbers squaredansere til en slags gallaforestilling, og endelig arrangerer vi sommerdanse, hvor vi kan møde fremmede dansere og
få prøvet os selv af dansemæssigt – i et mere ”internationalt” miljø, end i klubben.

Slotsdans 2009
Slotsdansen blev dette år afviklet den 7. november på Skanseskolen, hvor både Nils
Trottmann og Tommy P Larsen calllede.
2

23-09-2010

Indlærings- og træningsaftener
Det blev diskuteret i bestyrelsen om 1½ times indlæring er tid nok på basic og mainstream
programmerne. Det er der lidt delte meninger om; men hvis vi ser os omkring i landet og
trækker på erfaringer, kan vi se, der er callere der får resultater ud af 1½ times indlæring
per uge.
Vi fastholdt vores oprindelige beslutning og besluttede at vente og se, hvad der eventuelt
kunnen gøres ved sæsonafslutningen, hvis der opstod problemer med at gennemføre det
planlagte læringsforløb. Det gjorde der; Finn syntes der manglede noget og tilbød at supplere med ekstra danseaftener.

Klubdanse 2009-2010
I efteråret 2009 afviklede vi fire klubdanse. Det var:
-

Kom-hinanden-ved den 26. september, med Finn og Tommy som callere
Klubdans den 23. oktober, med Lone som caller
Begynderstævne den 15. november på Skanseskolen
Juleafslutning den 4. december med Tommy som caller

I foråret 2010 afviklede vi også 4 klubdanse. Det var:
-

Klubdans den 22. januar, hvor Réne fra Roskilde callede
Klubdans den 26. februar, hvor Bjørn fra Fredensborg callede (efter afbud
fra Lone).
Klubdans den 26. marts, hvor Roger og Annika callede
Sæsonafslutning 2010 – den 23. april med Tommy som caller

Vi synes vores klubdanse har været godt besøgte. Vi har fået gode tilbagemeldinger fra
deltagere, og mener de tjener deres formål – at give klubben et vist socialt fællesskab som
rækker ud over selve squaredansen.

Sommerdanse 2010
I vinterhalvåret er vore klubaktiviteter for de flestes vedkommende vendt indad imod klubbens medlemmer. I sommerhalvåret er de vendt udad, og i år har vi været meget aktive i
sommerhalvåret. Her har vi arrangeret seks sommerdanse fordelt over 3½ måned. Vi dansede til
Tommy P. Larsen
Lars-Inge Karlsson
Finn Gregersen
Johnny Preston
Freddie Ekblad
Nils Trottmann

(den 17.05)
(den 14.06)
(den 28.06)
(den 07.07)
(den 12.07)
(den 21.08)
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De var alle gode callere, arrangementerne var godt besøgt (dvs. der deltog mellem 50 og
90 betalende deltagere til dansene, fra mange forskellige klubber). Det betød blandt andet,
at vi ikke fik økonomisk underskud på årets sommerdanse – og de deltagerne dansere har
givet udtryk for deres tilfredshed.

Planlægning af den nye sæson (2010-2011)
Den ny sæson startede mandag, den 30. august, og udbuddet af undervisning har været
forholdsvis begrænset. I år har vi kun udbudt indlæring i ét program (Basic), samt træning
for øvede i fire programmer (Mainstream, plus, A1 og A2).
Det betyder, at vi i indeværende sæson ikke kunne udnytte den undervisningsekspertise,
som klubbens mangeårige caller Lone Blume ellers har bidraget med. Vi tror, at forholdene
ændrer sig næste år og håber, at vi til den tid igen kan få mulighed for at trække på Lones
store erfaring.
Tilbud om basicundervisning er generelt nødvendig, hvis vi vil have flere nye dansere til
fritidsaktiviteten, og det har været yderst tilfredsstillende for os at kunne byde 19 dansere
velkommen til basicundervisningen her i klubben i år.
Dansetræningen på de fire øvrige programmer dækker vore klubmedlemmers mere interne behov, sådan som vi har kunnet aflæse dem. Og vi har kunnet konstatere, at på alle de
udbudte hold er tilmeldingen stor nok til at vi kan opretholde dem.

Medlemmer
Der er i dag i alt 88 medlemmer i Hillerød Square Dancers, hvoraf 27 er passive (dvs. de
er ikke tilmeldt klubbens danseundervisning; men en del af dem er faktisk på anden måde
aktive i foreningen). De fordeler sig som følger:
19 medlemmer danser basic indlæring
9 danser mainstream
10 danser plus træning
11 danser plus træning/intro A1
13 danser A1 træning
10 danser A2 træning
72 dansere
- fordelt på 61 medlemmer (+ de 27 passive medlemmer)

Ved udgangen af forårssæsonen var der i alt 97 medlemmer i klubben, hvoraf 19 var passive.
4

