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HSD – bestyrelsens beretning for sæsonen 2010-2011

Ifølge vedtægternes §2 er klubbens fire hovedformål at:
- tilbyde klubbens medlemmer undervisning i Modern Western Square Dance
- tilbyde klubbens medlemmer at danse Modern Western Square Dance
- arrangere dansestævner i Modern Western Square Dance
- udbrede kendskabet til Modern Western Square Dance
Denne beretning giver en oversigt over de aktiviteter, der i det forløbne år er arrangeret i
klubregi, relateret til klubbens formål. Beretningen dækker perioden fra sæsonstartn i 2010
til sæsonstarten i 2011.

1 og 2: Klubbens tilbud om undervisning og dans
Undervisningen i klubben varetages af callere, som klubben ansætter til at undervise i de
programmer, klubben finder relevante. I bestyrelsen overvejer vi hvert år, dels hvilket
behov klubmedlemmerne kan have for forskellige undervisningstilbud, dels hvilke
muligheder der er – eller kunne være, for at trække nye medlemmer til klubben (eller
formuleret lidt anderledes: hvorledes vi eventuelt kan dække undervisningsbehov, som
andre klubber ikke dækker), og dels overvejer vi, hvorledes vi kan finde de bedste callere
til vores danseundervisning. Vi ønsker at kunne give et tilbud om undervisning og dans på
så højt et dansemæssigt niveau, som muligt.
Vores tilbud om undervisning og dans rækker i to retninger. På den én side tilbyder vi en
egentlig undervisning/indlæring i forskellige danseprogrammer, og vi opretter
træningshold, hvor dansere kan vedligeholde de dansefærdigheder, de tidligere har
opnået; eller hvor de eventuelt kan få pudset lidt rustne færdigheder af. På den anden side
arrangerer vi ”lukkede” klubdanse, hvor alle klubbens medlemmer kan danse sammen;
både de medlemmer der modtager undervisning og dem, der ikke er tilmeldt noget
undervisningshold (disse sidste bliver lidt fejlagtigt kaldt ”passive” medlemmer, uanset at
en del af dem faktisk er meget aktive i klubbens arbejde …).

Indlærings- og træningsaftener i sæsonen 2010-2011
Dansesæsonen startede med et tilbud om at oprette 6 dansehold …
Basic/begyndere
Mainstream indlæring

18:30 – 20:00, med Finn E. Sørensen
20:15 – 21:45, med Finn E. Sørensen

Plus træning
Plus træning/A1 intro

18:30 – 20:00, med Roger Persson
20:15 – 21:45, med Roger Persson

A2 dans/træning
A1 dans/træning

18:30 – 20:00, med Tommy P. Larsen
20:15 – 21:45, med Tommy P. Larsen

Ligesom forrige år tilbød vi 13 lektioner à 1½ time i efterårssæsonen (inden jul) og 14
lektioner à 1½ time i forårssæsonen (efter nytår). Hele sæsonens undervisning blev
således afviklet over i alt 27 danseaftener.

Klubdanse 2010-2011
De ”lukkede” klubdanse forsøger vi at fordele over hele dansesæsonen, og de arrangeres
for vores medlemmer, for at pleje et mere klubspecifikt dansebehov end det, vi kan finde
ved ”åbne” danse, arrangeret af andre klubber. Det er imidlertid aftalt mellem
squaredanseklubberne på Sjælland, at vi på skift arrangerer såkaldt begynderdanse. Her
kan dansere fra alle klubber deltage, og her calles på det niveau (dvs. med de antal calls),
som begynderdanserne i de forskellige klubber har lært på det tidspunkt, dansene
arrangeres.
I efteråret 2010 arrangerede vi 3 klubdanse:
-

Kom-hinanden-ved dans den 9. oktober, med Finn E. Sørensen og Tommy
P. Larsen som callere,
Begynderdans den 14. november med forskellige klubcallere, og
Juleafslutning den 10. december med Tommy P. Larsen som caller.

Og i foråret 2011 afviklede vi 4 klubdanse:
-

Klubdans den 28. januar med Tommy P. Larsen som caller
Klubdans den 25. februar med Reine Hjärtström som caller
Klubdans den 25. marts med René S. Nielsen som caller
Sæsonafslutning i 2011 den 8. april med Tommy P. Larsen som caller

Vi synes, at klubdansene har været godt besøgte; og også til begynderdansen, som er et
nyt tiltag, var der pænt besøg. Disse arrangementer mener vi giver klubben et vist socialt
fællesskab, som er nødvendigt for at kunne holde sammen på klubben og for at styrke
vores fælles danseinteresse.

3: Klub-arrangerede dansestævner
De egentlige dansestævner (”åbne” danse), som vi arrangerer med deltagelse af dansere
fra hele Sjælland og omegn, afvikles som en såkaldt traditionsdans i efteråret
(Slotsdansen), og en (større eller mindre) række sommerdanse.
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Slotsdansen i 2010
Slotsdansen blev dette år afviklet på Skanseskolen i Hillerød den 6. november. Det er et
stort arrangement for klubben med to callere: Robert Milestad (S), og Tommy P. Larsen
(DK).
Der blev danset fra klokken 13:30 til klokken 20:30, og der kom i alt 100 betalende
dansere. Mange af klubbens medlemmer bidrog med deres arbejde til at gøre dagen
festlig – og deltagerne fik en rigtig god danseoplevelse.

Sommerdanse i 2011
I sommerhalvåret er klubbens danseaktiviteter traditionelt vendt udad. Her inviterer vi
dansere fra andre klubber til at danse til spændende callere, som vi ellers ikke ofte ser i
Danmark. I år havde vi begrænset klubbens aktivitet til besøg af to internationalt
respekterede callere:
-

onsdag, den 6. juli dansede vi til Johnny Preston, og
onsdag, den 20. juli callede Freddie Ekblad,

Når klubben ikke udbød flere sommerdanse var grunden den, at alle andre sjællandske
klubber også tilbyder sommerdanse – og hvis der tilbydes for mange sommerdanse, så
kommer der for få dansere til de enkelte danse; så kan de ikke arrangeres uden
underskud for klubberne. Vi fik da heller ikke – som det ellers tidligere har været tilfældet –
noget som helst økonomisk overskud på arrangementerne. De balancerede økonomisk;
men vi fik da heldigvis nogle forrygende danseoplevelser.

4: Udbredelse af kendskab til squaredance
Som en del af klubbens oplysningsaktivitet har vi hvert år afholdt 2-6 opvisningsdanse i
”vores område” – dvs. i den del af Sjælland, hvor vi vore medlemmer kommer fra. Det er
en traditionel aktivitet, vi får god respons på. Derudover afholder vi efterfølgende 2 åbenthus danse, hvor alle interesserede kan besøge os i klublokalerne på skolen og få noget at
vide om klubben, om squaredance, og naturligvis få lov til at prøve at danse squaredance.

PR og opvisningsdanse sidste år, i sensommeren 2010
Der blev planlagt to opvisningsdanse i august 2010 – i lighed med hvad vi har gjort de
forrige år, og med Tommy P. Larsen som caller. De blev afholdt i Birkerød den 14. august
og i Hillerød den 21. august – i øvrigt tog vi senere samme dag til Gilleleje, hvor vi også
dansede opvisning. Desuden afholdt vi to Åbent-Hus danse (den 16. og 23. august), hvor
Finn E. Sørensen callede.
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Opvisningsdanse og PR i august 2011
I 2011 planlagde og gennemførte vi to opvisningsdanse i august. Begge dansene foregik i
Hillerød dels lørdag, den 20.08, dels lørdag den 27.08. Vi havde planlagt også at skulle til
Birkerød; men af praktiske årsager blev vi nødt til at aflyse.
Tommy callede til begge opvisningerne, og et varierende udvalg af klubbens medlemmer
dansede. Det er sjovt at være med til, og Tommy er imponerende god til det (!), og selv om
vi ikke kunne stille med to squares til opvisningerne i år (som vi ellers helst ville), tror vi det
er umagen værd at fortsætte traditionen.
Åbent-hus aftenerne i august blev afholdt på Skanseskolen i Hillerød, mandag, den 22. og
mandag, den 29. Der kom forholdsvis mange interesserede (11 den første aften og 3 den
anden); men kun to af disse interesserede startede på vores begynderhold.

5: Klub-interne forhold
Ud over at planlægge og arrangere undervisning og dansestævner beskæftiger
bestyrelsen sig også med mere organisatoriske opgaver. Der skal afholdes
generalforsamling én gang om året, og danse-netværket skal vedligeholdes, og helst
udbygges, både nationalt og internationalt (hvis vi fx ønsker at se udenlandske callere i
Danmark).
Bestyrelsesmedlemmerne lægger på skift hus til bestyrelsesmøder, som der afholdes cirka
10 af om året; og samarbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år fungeret både godt og
konstruktivt. Vi bestræber os på at få klubben til at fungere, så den kan rumme mange
forskellige personligheder.

Generalforsamlingen 2010
Generalforsamlingen den 3. oktober 2010 foregik som sædvanlig i behagelig, urban stil,
også selv om der blev rejst en kritisk diskussion af den måde, danseundervisningen var
planlagt denne sæson. Nogle af medlemmerne mente, at undervisningstiden var for kort,
og diskussionen kom til at handle om, hvad klubben havde råd til og hvad der var muligt.
Resultatet af diskussionen blev en opfordring til den kommende bestyrelse om at forsøge
at øge dansetiden på undervisningsaftenerne.
Efter afslutning af generalforsamlingen bestod bestyrelsen af:
B-medlemmer

Steen Christensen (genvalgt i 2010)
Steffen Knak-Nielsen (valgt i 2009)
Rasmus Rasmussen (valgt i 2009)
Randi Jensen (valgt i 2009)
1 vakant (ingen valgt i 2010)

Suppleanter

1. suppleant: Nancy Kristensen (valgt i 2010)
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2. suppleant: Egon Kristensen (valgt i 2010)

Bestyrelsen konstituerede sig den 9. oktober, 2010, med Steffen Knak-Nielsen som
formand, Steen Christensen som næstformand og kasserer, Randi Jensen som sekretær
og Rasmus Rasmussen som holdkontaktansvarlig. I øvrigt har begge suppleanter været
aktive i bestyrelsesarbejdet. Nancy overtog den vakante bestyrelsesplads, og ved
sæsonstarten i 2011 byttede Egon plads med Rasmus i bestyrelsen.

DAASDC og Region Øst
Hillerød Square Dancers er medlem af DAASDC (Danish Association of American Square
Dance Clubs). Det er en paraplyorganisation som består af klubber i Danmark, hvor der
danses Modern Western Squaredance. To af DAASDC’s vigtige aktiviteter er, (1) dels at
vedligeholde og opdatere organisationens hjemmeside, hvor man blandt andet kan finde
oplysninger om squaredance i Danmark (herunder arrangementslister, dansekalendere og
flyers), og (2) dels at udsende et fælles klubblad: Square Dance Highlights.
Andre af DAASDC’s aktiviteter er henlagt til tre regioner, hvor vi hører under Region Øst.
Her afholdes møder to gange om året, hvor klubberne på Sjælland (og Bornholm) prøver
at koordinere deres aktiviteter, så vi bedst muligt fremmer vores fælles
squaredanceinteresse i Danmark. Klubbens bestyrelse deltager i møderne, og her prøver
vi at være aktive (kritiske) og konstruktive i samarbejdet med de øvrige
squaredanceklubber i Danmark
Hvis vi anser DAASDC’s medlemsklubber for at dække alle squaredanseaktiviteter i
Danmark (og det er næppe et gæt helt ved siden af virkeligheden, når vi taler om Modern
Western Squaredance), så kan vi se at der i Danmark er omkring 1.800 aktive
squaredansere (fordelt i 45 klubber); hvoraf omkring 900 bor på Sjælland (fordelt i 16
klubber).
Ved denne dansesæsons begyndelse blev der etableret i alt 6 hold med
begynderundervisning på hele Sjælland – med i alt 45 nye dansere (dvs. mindre end en
square i gennemsnit på holdene!). Sidste år startede der 75 nye dansere, hvoraf 61 stadig
er aktive… det er ikke mange nye dansere der kommer til, og spørgsmålet er, om denne
tilgang dækker afgangen?

6: Og et lille kig fremad
Det er vanskeligt helt præcist at afgrænse en bestemt periode i klubbens historie, og selv
om denne beretning aflægges for sæsonen 2010-2011, stopper klubaktiviteterne jo ikke
ved afslutningen af en sæson. I bestyrelsen er vi allerede i gang med at planlægge og
afvikle sæsonen 2011-2012; og uden ellers at ville aflægge beretning om dette arbejde, vil
vi efterfølgende fortælle lidt om det, bestyrelsen arbejder aktuelt og fremadrettet med.
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Planlægning af den kommende sæson (2011-2012)
Den ny sæson startede mandag, den 5. september, og udbuddet af undervisning har som
forrige år været forholdsvis begrænset. I år har vi udbudt
Begynderundervisning/indlæring i to programmer (Basic og Plus), samt
træning for øvede i fire programmer (Mainstream, plus, A1 og A2).
Slotsdansen i år bliver med Jerry Jestin (USA) og Tommy P. Larsen (DK) som callere. Den
afholdes den 5. november i Hillerød.
Og vi har allerede nu to aftaler på plads til næste års sommerdanse: Johnny Preston
(USA) kommer den 4. juli og Niels Trottmann (D) kommer den 4. august. Vi planlægger at
finde en tredje caller til endnu en sommerdans næste år; men endnu har vi ingen aftaler.

Medlemmer
Ved generalforsamlingen sidste år (i 2010) var der i alt 88 medlemmer i Hillerød Square
Dancers (incl. 27 såkaldt passive medlemmer).
I dag er vi 76 medlemmer, hvoraf 23 er (såkaldt) passive. De ”aktive” dansere fordeler sig
på følgende hold
9 danser Basic begynder
8 danser Mainstream indlæring
8 danser Mainstream træning
7 danser plus indlæring
18 danser A1 indlæring
9 danser A2 træning

Intern kommunikation
Så har vi diskuteret den interne kommunikation i klubben. På det område ville vi gerne
gøre mere, end vi gør nu; men det kræver mere tid eller hjælp, end vi hidtil har haft.
Vores hjemmeside fungerer fint. Den er ikke særlig ”smart” i designet, men den er enkel,
overskuelig og funktionel. Her kan man finde oplysninger om klubben, og oplysninger om
dansearrangementer på Sjælland mm. Siden vedligeholdes og opdateres af Vivian
Søgaard Jacobsen, der gør et fint arbejde for klubben som webmaster. Det skylder vi
hende rigtig mange tak for.
Tidligere trykte vi et lille klubblad, som imidlertid blev for dyrt at producere i papirudgave.
Bladet er efterfølgende forsøgt produceret elektronisk; men klubbens medlemmer har kun
vist spredt interesse for det. I det forløbne år har klubbens formand med lidt ujævne
mellemrum rundsendt mails til klubbens medlemmer, med information og oplysninger som
han syntes var vigtige at kende til. Men det er ikke på længere sigt en tilfredsstillende
løsning på en noget mangelfuld intern kommunikation.
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Vi har derfor nu oprettet en Facebook-side, hvor klubbens medlemmer kan melde sig til.
Her håber vi fremover at kunne skabe et debatforum for medlemmerne i Hillerød Square
Dancers, som kan dække klubbens interne kommunikationsbehov. Det er et forsøg, og
fremtiden vil vise, hvordan det vil gå.
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