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HSD – beretning for sæsonen 2013-2014
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. En klub af vores størrelse kan dog ikke overkomme at tilgodese alle formålene ligeligt, derfor prioriterer vi. Denne beretning dækker
perioden fra sæsonstart i 2013 til sæsonstarten i 2014.

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

dels vil vi gerne tilbyde egentlig undervisning/indlæring i forskellige danseprogrammer, og dels vil vi gerne oprette 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 egentligt undervisningshold.

Indlærings- og træningsaftener i sæsonen 2013-2014
Dansesæsonen startede med et tilbud om at oprette fire dansehold med følgende programmer:
Basic indlæring
Mainstream træning

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

A1 dans/træning
A2 dans/træning

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

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Det var som altid vores optimisme, der fik os til at tilbyde begynderdans; men der var så
lille interesse for tilbuddet i Hillerød, at vi ikke startede et begynderhold i 2013.
I stedet for (og efter diskussion på klubbens generalforsamling om klubbens fremtid) intensiverede vi træningen i mainstream-programmet med plus undervisning, i et forsøg på at
kunne aflevere mainstream-danserne efter endt sæson med kendskab til dans på plusniveau. Det lykkedes rimeligt tilfredsstillende (efterfølgende har vi kunnet se, at godt halvdelen af holdet danser plus).
Klubdanse 2013-2014
Vi arrangerede 2 (internt traditionelle) klubdanse i efteråret 2013:
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 2 klubdanse i foråret 2014:
Forårsfest den 14. marts (med Nicola Hartmann som caller),
Sæsonafslutningen den 12. april (med Roger og Annika Persson som callere).

I forlængelsen af det initiativ vi startede sidste år, har vi også 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 dansere.

[3]: Klub-arrangerede dansestævner
De egentlige dansestævner, arrangeres med deltagelse af dansere fra hele Sjælland og
omegn. De afvikles som diverse sommerdanse og de såkaldte traditionsdanse.
Hillerøds traditionsdans, Slotsdansen, afholdtes i efteråret 2013 (den første lørdag i november), og klubben arrangerede to sommerdanse i sommeren 2014.
Slotsdansen i 2013
Slotsdansen foregik på Skanseskolen/Grønnevang Skole, 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.
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.
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Sommerdanse i 2014
I sommerhalvåret er klubbens danseaktiviteter udadvendte, og vi afholdt to sommerdanse,
hvor vi inviterede et par gode og spændende callere:
-

onsdag, den 18 juni dansede vi til Stefan Carlsson (program: M-P-A1),
onsdag, den 2. juli dansede vi til Johnny Preston (program: P-A1-A2),

Det blev kun til disse sommerdanse i år, men klubbens størrelse taget i betragtning kan vi
være tilfredse med det. Der bliver arrangeret så mange sommerdanse på Sjælland, at der
ingen grund er til at fylde flere på, end vi synes er nødvendigt. Begge arrangementer blev
afviklet i tæt samarbejde med Fredensborg Square Dance Club – vi havde en aftale om at
være fælles om udgifterne, og dele et eventuelt overskud. Begge danse blev pænt besøgt,
og 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. Det gjorde vi anderledes i år.
Vi har ikke været rundt på torve og pladser, da vi ikke kan se at det har nogen væsentlig
PR-effekt. Vi prøvede at arrangere en eller to opvisningsdanse på Hillerød Kræmmermarked, ligesom sidste år; men i sidste øjeblik viste det sig, at kræmmermarkedet alligevel
ikke kunne finde plads til os, så det glippede i år. Vi forsøger igen næste år.

5: Klub-interne forhold
Samarbejdet i bestyrelsen har i sæsonen budt på mange udfordringer. Af forskellige årsager har bestyrelsen stort set ikke været fuldtallig, og det har presset i bestyrelsesarbejdet.
En af de synlige konsekvenserne heraf har været, at vi skiftede formand midt i sæsonen.
Men vi forsøger at få klubben til at fungere så den kan rumme de mange forskellige personligheder medlemmerne repræsenterer.
Generalforsamlingen 2013
Efter valg til bestyrelse på generalforsamlingen sidste år så bestyrelsen således ud:
Steffen Knak-Nielsen
Samantha Lee
Nancy Kristiansen
Tove Raun
Birgitte Knak-Nielsen (valgt som 1. suppleant)
Finn Petersen (valgt som 2. suppleant)
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Eigil Hangaard blev genvalgt som revisor, og Steen Christensen blev valgt som revisorsuppleant (begge for 1 år).

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Samantha som formand,
med Steffen næstformand og sekretær, og Birgitte som kasserer. I løbet af sæsonen overtog Steffen formandsposten. Således har klubbens bestyrelse set ud siden.

6: Og lidt om fremtiden
Da denne beretning ikke helt følger regnskabsåret, fordi klubbens generalforsamling afvikles i oktober, vil de forsigtige fremtidskommentarer handle om, hvad der er sket i Hillerød
Square Dancers fra slutningen af sommerens danse til begyndelsen af den netop begyndte sæson.
Den kommende sæson (2014-2015)
Sæsonen er kommet i gang uden noget begynderhold. Efter to notitser i lokale blade dukkede der 5 personer op til den første aften med begynderundervisning. Det var lidt lovende, men ikke nok interesserede til at vi kunne starte et begynderhold i Hillerød. Derfor tog
vi sammen til Fredensborg, som var ved at etablere et begynderhold med Søren som caller. Her var der 8 nye, interesserede personer til stede, samt ubekræftede rygter om at der
var 3-4 andre interesserede, der blot ikke kunne komme den pågældende mandag. Efterfølgende er holdet faldet fra hinanden, og er i skrivende stund netop blevet nedlagt. Det er
ærgerligt, men desværre ikke noget Hillerød Square Dancers kan ændre.
Til gengæld har vi et aktivt tirsdags-dansehold i klubben. Her danser vi PLUS-A1-A2, næsten som når vi danser til stævner. Stemningen på holdet er god, og der er kommet flere
nye og gode dansere på dette dansehold. I bestyrelsen var vi noget usikre på, hvorledes
vores plan om at slå de tre danseprogrammer sammen, ville blive modtaget af klubbens
medlemmer; men den ide er heldigvis blevet vel modtaget.
Her udover har vi i klubben planlagt tre workshoparrangementer, og nogle udadvendte
(åbne) danse, hvor vi håber på længere sigt at se gæstedansere fra andre klubber i Nordsjælland.
Og så har vi i bestyrelsen forsøgt at øge samarbejdet med Fredensborg Square Dance
Club. Vore medlemmer kommer stadigvæk lidt forsigtigt til deres arrangementer, ligesom
de kommer forsigtigt til vores klubarrangementer – men vi har i bestyrelsen et håb om at
forbrødringen kan øges i fremtiden. Det synes vi er vigtigt i en tid, hvor der bliver stadig
færre squaredansere i Danmark.
Vi er i bestyrelsen ligeledes ved at etablere et samarbejde med Trade By, så medlemmerne i Hillerød Square Dancers og Trade By gensidigt kan danse hos hinanden. Dette samarbejde er ikke kommet rigtigt i gang endnu – men det skal have tid til at udvikle sig.
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Intern kommunikation
Klubben har i det forløbne år fået en ny hjemmeside. Det er Kates datter Heidi Sørensen,
der har lavet den til os. Den er ikke stor, men i bestyrelsen synes vi den er god. Og vi tror
at klubbens medlemmer nok skal blive glade for den, når vi får lært at bruge den ordentligt.
Kontakten internt i klubben foregår ellers via mails, som hidtil. Desuden har klubben trods
alt så beskeden en størrelse, at klubbens medlemmer kan holde hinanden rimeligt orienteret om klubforhold, når vi mødes til fælles dans om tirsdagen.
Medlemmer
I dag (medio oktober 2014) er vi 36 medlemmer i Hillerød Square Dancers, hvoraf 5 er
supportere (”passive”).
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