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HSD – bestyrelsens beretning for sæsonen 2012-2013
Ifølge vedtægternes §2 er klubbens fire hovedformål at:
[1] - tilbyde klubbens medlemmer undervisning i Modern Western Square Dance
[2] - tilbyde klubbens medlemmer at danse Modern Western Square Dance
[3] - arrangere dansestævner i Modern Western Square Dance
[4] - udbrede kendskabet til Modern Western Square Dance

Det forsøger vi at leve op til i bestyrelsen, og denne beretning dækker perioden fra sæsonstart i 2012 til sæsonstarten i 2013.

[1-] og [2]: Klubbens tilbud om undervisning og dans
Hvert år overvejer bestyrelsen hvilke behov og ønsker klubmedlemmerne har for forskellige danseaktiviteter. Vi ønsker at kunne give et tilbud om undervisning og dans på så højt
et dansemæssigt niveau, som vi magter det (økonomisk) i klubben.
Vores undervisningsaktiviteter er dobbeltrettet:
-

dels tilbyder vi en egentlig undervisning/indlæring i forskellige danseprogrammer, og dels opretter vi træningshold, hvor dansere kan vedligeholde
tidligere opnåede dansefærdigheder; eller hvor dansere eventuelt kan få
pudset lidt rustne færdigheder af,

-

desuden arrangerer vi 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 2012-2013
Dansesæsonen startede med et optimistisk tilbud om at oprette seks dansehold med følgende indhold:

	
  

Basic indlæring
Mainstream indlæring

med Roger og Annika Persson (om mandagen)
med Roger og Annika Persson (om mandagen)

Mainstream træning

med Roger og Annika Persson (om mandagen)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
A1 indlæring
A2 dans/træning

med Reine Hjärtström (om tirsdagen)
med Reine Hjärtström (om tirsdagen)

Der kom kun få til Basic indlæring. Fire interesserede ønskede at starte, og vi besluttede
at gennemføre kurset ved hjælp af engle (en stor tak til dem!). Så intensiverede vi indlæringen, således at de nye dansere blev undervist i både basic og mainstream. Det lykkedes, og fire af danserne er nu meget aktive squaredansere.
Som sidste år har vi holdt pauser sammen (når det ene hold er færdigt, og det andet starter) for at skabe et vist sammenhold i klubben. Det er endnu lidt uklart, om det har nogen
betydning for medlemmerne.
Klubdanse 2012-2013
Vi arrangerede 2 (internt traditionelle) klubdanse i efteråret 2012:
Kom-hinanden-ved, den 27. oktober med Roger og Annika som caller,
og med hygge og grillstegt vildsvin à la Ove,
og Juleafslutning, den 30. november med Roger og Annika.

Desuden arrangerede vi 4 klubdanse i foråret 2013:
Den 25. januar (med Roger og Annika Persson som callere),
den 22. marts (med Søren Lindergaard som caller),
den 19. april (med Finn Gregersen som caller), og
Sæsonafslutningen den 12. april (med Roger og Annika Persson som callere).

Som noget nyt har vi fra i år inviteret medlemmer af Fredensborg Square Dance Club med
til vores interne arrangementer. Klubdansene har alle været hyggelige arrangementer med
god og sjov dans; og de har alle været rimeligt godt besøgt af klubmedlemmer fra begge
klubber.

[3]: Klub-arrangerede dansestævner
De egentlige dansestævner (”åbne” danse), arrangeres med deltagelse af dansere fra hele
Sjælland og omegn. De afvikles som en såkaldt traditionsdans i efteråret (Slotsdansen) +
diverse sommerdanse.
Slotsdansen i 2012
Slotsdansen foregik på Skanseskolen/Grønnevang Skole (som vi plejer – den første lørdag i november måned), og der blev danset fra klokken 14:00 til klokken 20:00. Tommy P.
Larsen og Freddie Ekblad var callere, og der blev danset M-P-A1 og A2. Der kom lidt over
80 betalende dansere, og arrangementer gav et lille overskud til klubben.
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Mange af klubbens medlemmer hjalp til med at stille borde op og arrangere i øvrigt, og
bidrog dermed deres til at gøre dagen festlig – og deltagerne fik en herlig danseoplevelse.
Sommerdanse i 2013
I sommerhalvåret er klubbens danseaktiviteter udadvendte, og lidt efter traditionerne afholdte vi fire sommerdanse, hvor vi inviterede godt og spændende callere:
-

mandag, den 24 juni dansede vi til Roger Persson (program: M-P-A1),
onsdag, den 3. juli dansede vi til Johnny Preston (program: P-A1-A2),
mandag, den 15. juli dansede vi til Freddie Ekblad (program: P-A1-A2), og
mandag, den 29. juli callede Tommy P. Larsen (program: M-P-A1-A2).

Som det kan ses, forsøgte vi os med et forholdsvis bredt udbud af danseprogrammer, så
der blev tilbudt danse både med små og store programmer. Om det betød at arrangementerne blev besøgt af flere interesserede dansere, end der ellers ville være kommet, ved vi
ikke; men alle fire danse var nogenlunde pænt besøgt (i gennemsnit knap 30 betalende
dansere per gang). Sammenlagt gav sommerdansene et beskedent overskud til klubben.

[4]: Udbredelse af kendskab til squaredance
Som en del af klubbens oplysningsaktivitet har vi tidligere år forsøgt at reklamere for
squaredance ved at give opvisninger på torve og pladser i forskellige nordsjællandske byer. Desuden har vi – som en opfølgning af opvisningerne – afholdt 2 åbent-hus danse,
hvor eventuelt interesserede kunne komme og prøve at være med.
Det gjorde vi anderledes i år. Vi har ikke været rundt på torve og pladser, da vi ikke kan se
at det har nogen PR-effekt. Til gengæld har vi optrådt (inviteret) i Gilleleje på et lille sommerkræmmermarked, vi optrådte på Græsted kræmmermarked og vi optrådte to gange på
Hillerød Kræmmermarked.
Hvis vi kan få det sat i system tror vi at opvisningerne på disse kræmmermarkeder i Nordsjælland kan give en god reklame for squaredance. Udfordringen er sandsynligvis at finde
de ”rigtige” dansere til opvisningerne – nogle vores målgruppe kan identificere sig med.

5: Klub-interne forhold
Der foregår en del arbejde i klubben som ikke vedrører danseaktiviteterne direkte. Bestyrelsen holder møder – omkring 10 om året – hvor aktiviteterne planlægges, ofte mere end
et år frem i tiden da gode callere ofte er efterspurgte, og har mange aftaler i kalenderne.
Og vi afholder 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).
Samarbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år fungeret godt og konstruktivt. Vi er noget
presset i bestyrelsesarbejdet, men vi forsøger at få klubben til at fungere så den kan rumme de mange forskellige personligheder medlemmerne repræsenterer.
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Generalforsamlingen 2012
Efter generalforsamlingen sidste år så bestyrelsen således ud:
Steen Christensen blev genvalgt (for 2 år)
Steffen Knak-Nielsen (var ikke på valg)
Kate Sørensen (var ikke på valg)
Nancy Kristiansen blev genvalgt (for 2 år)
Egon Kristiansen (var ikke på valg)
Anne Marsengo (valgt som suppleant for 1 år)
Preben Jensen (valgt som suppleant for 1 år)
Eigil Hangaard blev genvalgt som revisor, og Tove Raun blev valgt som revisorsuppleant (begge for 1 år).
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Steffen som formand, Nancy
som næstformand og sekretær, og Steen som kasserer. Den 7. April 2013 rekonstituerede
bestyrelsen sig, da Steen af personlige årsager ønskede at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Anne indtrådte i stedet for Steen og overtog kassererposten.
DAASDC nationalt og Region Øst
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
Da det er svært helt præcist at afgrænse en bestemt periode i fortællingen om klubbens
udvikling, vil vi efterfølgende fortælle lidt om det, bestyrelsen arbejder aktuelt og fremadrettet med.
Planlægning af den kommende sæson (2013-2014)
Sæsonen 2013-2014 er kommet i gang uden noget begynderhold. Vi har desværre kun
haft to, måske tre interesserede, og på den baggrund kunne vi ikke starte en begynderundervisning. Det er ærgerligt, da det i mange år er første gang klubben har været nødt til at
opgive at introducere nye dansere til squaredansens glæder.
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Til gengæld har vi et aktivt mainstreamhold, som danser om mandagen, og som nu bliver
introduceret til Plus. Om tirsdagen bliver A1-holdet introduceret til A2, og A2-danseholdet
fortsætter med træning (som sidste år).
Og så har vi haft den fornøjelse at se samarbejdet med Fredensborg Square Danceklub
udvikle sig positivt. Vi kommer lidt forsigtigt til deres arrangementer, ligesom de kommer
forsigtigt til vores – men vi havde fx en forrygende onsdag, den 18. september, hvor Fredensborg mødte op med cirka 60 tyske squaredansere (udover egne dansere). I alt var vi
over hundrede dansere, som fik en bragende god aften ud af det.
Intern kommunikation
Vi har i det forløbne år haft Tommy P. Larsen til at tage sig af klubbens webside. Det gør
han som medlem, af interesse for Squaredans, og i øvrigt uden beregning. Siden har fået
et ansigtsløft, og vi er ubetinget glade for Tommys arbejde med siden. Vi har planer om –
når vi får tilført lidt manglende ressourcer til klubbens bestyrelse – at lægge arbejdet med
websiden på bestyrelsens skuldre … men vi savner lige nu ressourcerne.
Kontakten i klubben foregår ellers primært via mails, som jævnligt rundsendes til medlemmerne. Derudover mener vi at klubben har så beskeden en størrelse, at vi også godt kan
holde hinanden orienteret når vi mødes på danseaftenerne.
Medlemmer
Ved generalforsamlingen sidste år (i 2012) var der i alt 60 medlemmer i Hillerød Square
Dancers (incl. 18 såkaldt passive medlemmer – der måske snarere burde benævnes supportere …).
I dag er vi 43 medlemmer, hvoraf 10 er ”passive”. De ”aktive” dansere fordeler sig på følgende hold
9 danser Mainstream/intro til Plus
12 danser A1/intro til A2
12 danser A2 træning
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