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HSD – bestyrelsens beretning for sæsonen 2011-2012

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
Det forsøger bestyrelsen at leve op til, og som det er kutyme giver denne beretning en
oversigt over de aktiviteter, der i det forløbne år er arrangeret i klubregi, relateret til
klubbens formål. Beretningen dækker perioden fra sæsonstart i 2011 til sæsonstarten i
2012.

1 og 2: Klubbens tilbud om undervisning og dans
Hvert år overvejer vi i bestyrelsen hvilke behov og ønsker klubmedlemmerne har for
forskellige dansetilbud – og hvorledes vi kan finde de bedste callere til vore klubaktiviteter.
Vi ønsker at kunne give et tilbud om undervisning og dans på så højt et dansemæssigt
niveau, som muligt.
Vores undervisningsaktiviteter er dobbeltrettet:
-

på den éne 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 (interne) klubdanse, hvor alle klubbens
medlemmer kan danse sammen; både de medlemmer der modtager
undervisning og dem, der ikke er tilmeldt noget undervisningshold.

Indlærings- og træningsaftener i sæsonen 2011-2012
Dansesæsonen startede med et tilbud om at oprette 6 dansehold med overlappende tider,
således fordelt:
Basic indlæring
Mainstream indlæring

18:30 – 20:45 med Tommy P. Larsen (om mandagen)
19:15 – 21:30 med Tommy P. Larsen (om mandagen)

Mainstream træning
Mainstream indlæring

18:30 – 20:45 med Roger Persson (om mandagen)
19:15 – 21:30 med Roger Persson (om mandagen)

A1 indlæring
A2 dans/træning

18:00 – 20:45 med Reine Hjärtström (om tirsdagen)
19:15 – 21:30 med Reine Hjärtström (om tirsdagen)

Ideen med de overlappende tider var at give klubbens dansere mulighed for at danse på
tværs af danseprogrammerne – og dermed lære hinanden at kende … og måske lære
squaredans af hinanden. Det gav imidlertid så stor forvirring, at vi i løbet af en månedstid
adskildte danseprogrammerne, og i stedet for prøvede at holde pauser sammen (når det
ene hold er færdigt, og det andet starter).

Klubdanse 2011-2012
Vi arrangerede 2 klubdanse i efteråret 2011:
Kom-hinanden-ved, den 22. oktober med Tommy som caller, og med hygge
og grillstegt vildsvin à la Ove, og
Juleafslutning, den 9. december med Roger og Annika.
Desuden arrangerede vi 4 klubdanse i foråret 2012:
Den 27. januar (med Nicola Hartmann som caller),
den 24. februar (med Roger Persson som caller),
den 23. marts (med Reine Hjärtström som caller), og
Sæsonafslutningen den 13. april (med Roger Persson som caller).
Det har været hyggelige arrangementer med god dans; og de har alle været rimeligt godt
besøgt af klubben medlemmer.

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.

Slotsdansen i 2011
Slotsdansen foregik på Skanseskolen og der blev danset fra klokken 13:30 til klokken
20:30. Der kom lidt over 100 betalende dansere, så arrangementer gav et lille overskud til
klubben. Mange af klubbens medlemmer bidrog med deres arbejde til at gøre dagen festlig
– og deltagerne fik en herlig danseoplevelse.
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Sommerdanse i 2012
I sommerhalvåret er klubbens danseaktiviteter traditionelt vendt udad. Her inviterer vi
dansere fra andre klubber til at danse til interessante og gode callere, som vi måske ellers
ikke ofte ser. I år havde vi tilrettelagt fire sommerdanse:
-

onsdag, den 4 juli dansede vi til Johnny Preston,
mandag, den 16. juli dansede vi til Freddie Ekblad,
mandag, den 30. juli dansede vi til Reine Hjärtström, og
lørdag, den 4. august callede Niels Trottmann.

Sommerdansen den 30. juli var arrangeret lidt ekstraordinært. De tre sommerdanse blev
der danset plus, A1 og A2; men en del af klubbens medlemmer syntes, at vi burde udbyde
en sommerdans, hvor mainstreamdansere også kunne være med. Derfor arrangerede vi
dansen den 30. juli, hvor der blev danset mainstream, plus og A1.
Alle fire sommerdanse var velbesøgte og gav os nogle dejlige danseoplevelser.
Sammenlagt gav de et meget beskedent overskud til klubben.

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 vore medlemmer kommer fra. Det er en
PR-aktivitet som vi tror, betyder noget for udbredelsen af kendskabet til squaredance.
I 2011 planlagde vi at give opvisninger i Hillerød, Birkerød, Hørsholm og Allerød.
Det viste sig imidlertid at være særdeles besværligt at få lov til at vise squaredance, som vi
gerne ville. I Slotsarkaderne i Hillerød var der ingen ledige pladser og tider i august
måned, som vi kunne få lov til at bruge. I Allerød måtte vi ikke sætte højttalere op (og så
giver det ikke megen mening at møde frem), og i Hørsholm sagde vi nej tak til at danse på
den anviste plads i Trommen – der kommer ikke nogen mennesker en lørdag formiddag.
I stedet for dansede vi lige udenfor Slotsarkaderne i Hillerød; og vi havde (lidt heldigt)
tidligere givet en opvisning i Rågeleje. Men det blev ikke til så meget denne sommer.
Derudover afholdt vi i slutningen af august måned 2 åbent-hus 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.
Der kom ingen interesserede, og vi har efterfølgende besluttet ikke at holde de traditionelle
åbent-hus-danse mere. Vi har i forvejen den praksis, at de to første danseaftener i
sæsonen er gratis (prøvedanse) – dem kan vi så betragte som åbent-hus-danse.

5: Klub-interne forhold
Ud over at planlægge og arrangere undervisning og dansestævner beskæftiger
bestyrelsen sig også med mere organisatoriske opgaver. Vi har efterhånden fundet en vis
rutine i bestyrelsesarbejdet, og det gør det lidt nemmere at få arbejdet fra hånden.
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Der 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.
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 2011
Ved generalforsamlingen sidste år blev følgende valgt til bestyrelsen:
Steffen Knak-Nielsen og Randi Jensen blev begge genvalgt,
Kate Sørensen og Kurt Lusty blev valgt som suppleanter,
Eigil Hangaard blev genvalgt som revisor, og Tove Raun blev valgt som
revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Steffen som formand, Randi
som sekretær, Steen Christensen (der ikke var på valg) som kasserer, og Nancy og Egon
Kristiansen (der heller ikke var på valg) som menige bestyrelsesmedlemmer.
Efterfølgende har Kurt Lusty været nødt til at trække sig fra bestyrelsen, og efter at Randi
er fraflyttet Hillerød har Nancy overtaget sekretærposten i klubben.

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 Modern Western Squaredance
aktiviteter i Danmark kan vi se, at cirka 50% (8-900 dansere) af de danske squaredansere
bor på Sjælland (fordelt i 17 klubber).
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Ved denne sæsons begyndelse (september 2012) blev der etableret i alt 6 hold med
begynderundervisning på hele Sjælland – med i alt omkring 30 nye dansere (dvs. mindre
end en square i gennemsnit på holdene!).
Sidste år (2011) startede der 53 nye dansere, forrige år startede der 75 nye dansere på
Sjælland …

6: Og lidt overvejelser om fremtiden
Det er vanskeligt helt præcist at afgrænse en bestemt periode i klubbens historie, og selv
om denne beretning aflægges for sæsonen 2011-2012, stopper klubaktiviteterne jo ikke
ved afslutningen af en sæson.
I bestyrelsen er vi allerede i gang med at planlægge og afvikle sæsonen 2012-2013; og
uden ellers at ville aflægge beretning om dette arbejde, vil vi efterfølgende fortælle lidt om
det, bestyrelsen arbejder aktuelt og fremadrettet med.

Planlægning af den kommende sæson (2012-2013)
Vi startede den ny sæson mandag, den 3. september, og udbuddet af undervisning har
som forrige år været forholdsvis begrænset. I år har vi udbudt
Begynderundervisning/indlæring i to programmer (Basic og Mainstream),
samt træning for øvede i tre programmer (Mainstream, A1 og A2).
Slotsdansen i år bliver med Freddie Ekblad (S) og Tommy P. Larsen (DK) som callere.
Den afholdes den 3. november i Hillerød.
Vi er ikke færdig med at planlægge klubdansene i foråret 2013, og vi har endnu ikke
næste års sommerdanse helt på plads. Vi planlægger at afvikle tre-fire egentlige
sommerdanse, og måske to-tre opvisninger. Vores erfaringer med sæsonstarten i år
betyder som tidligere nævnt, at der ikke planlægges åbent-hus-danse i 2013.

Intern kommunikation
Siden sidste generalforsamling har vores webmaster gennem mange år frasagt sig
arbejdet. Det har medført, at vi er ved at ændre klubbens hjemmeside. Dette arbejde er vi
ikke færdige med – den fungerer endnu ikke som vi ønsker det; men det skal nok komme.
Vi prøvede at starte en HSD Facebook-side, for at skabe et debatforum, hvor
medlemmerne kunne drøfte klubinterne spørgsmål. Den har ikke levet op til
forventningerne, så den planlægger vi at lukke ned i løbet af sæsonen.
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Desuden har vi engang imellem sendt lidt klubinformation (”nyt fra formanden”) til
medlemmerne per mail, med særlige oplysninger. Det er vores opfattelse, at de bliver vel
modtaget, og vi overvejer om disse udsendelser med fordel også, eller i stedet for, kan
placeres på klubbens hjemmeside.
Formålet med disse tiltag er lidt højtideligt formuleret at skabe og vedligeholde en
opfattelse hos klubbens medlemmer om, at squaredance er en holdsport – eller en
holdaktivitet, vi er sammen om at dyrke, og at danseglæden øges i takt med udvikling af et
fællesskab. Klubben forsøger at skabe optimale rammer omkring vores fælles
danseinteresse, og jo mere medlemmerne bidrager til fællesskabet, des sjovere bliver det
at danse squaredance for alle.

Medlemmer
Ved generalforsamlingen sidste år (i 2011) var der i alt 76 medlemmer i Hillerød Square
Dancers (incl. 23 såkaldt passive medlemmer).
I dag (2012) er vi 60 medlemmer, hvoraf 18 er ”passive”. De ”aktive” dansere fordeler sig
på følgende hold
15 danser Basic/Mainstream
18 danser A1 træning
9 danser A2 træning
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