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HSD – beretning for sæsonen 2014-2015
Ifølge vedtægterne er klubbens hovedformål at:
- tilbyde klubbens medlemmer undervisning og dans i Modern Western Square Dance
- arrangere dansestævner i Modern Western Square Dance
- udbrede kendskabet til Modern Western Square Dance

Det forsøger vi at leve op til i bestyrelsen; men en klub af vores størrelse kan ikke overkomme at
tilgodese alle formålene ligeligt. Vi har derfor i den forløbne sæson indskrænket
stævnearrangementerne og nedprioriteret indsatsen for at udbrede kendskabet til squaredansen.
Denne beretning dækker perioden fra sæsonstart i 2014 til sæsonstarten i 2015.

Klubbens tilbud om undervisning og dans
Da vi gerne vil tilbyde undervisning/indlæring, samt dans i forskellige danseprogrammer, har vi i det
forgangne år afviklet tirsdagsdansene i et mix, hvor vi skiftevis har haft indlæring og træning på
programmet. Det har fungeret tilfredsstillende for klubbens medlemmer.
Herudover har vi arrangeret 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 2014-2015
Dansesæsonen startede med et forslag/tilbud om at hele klubben dansede i et mix’et program om
tirsdagen, hvor vi dansede PLUS-A1-A2, næsten som når vi danser til stævner – men med vægten
lagt på PLUS.
Vi fik nogle få henvendelser fra enkelte personer, som gerne ville lære at danse squaredans; men
da der var for få til at vi kunne starte en egentlig begynderundervisning, henviste vi dem til
Fredensborg Square Dance Club. Her blev der startet et begynderhold, som desværre måtte
nedlægges efter kort tid.
I Hillerød fungerede det mix’ede danseprogram tilfredsstillende. Stemningen på holdet var god, og
der kom flere nye og gode dansere på dette dansehold. I bestyrelsen havde vi været noget usikre
på, hvorledes vores plan om at slå de tre danseprogrammer sammen, ville blive modtaget af
klubbens medlemmer; men den ide blev heldigvis vel modtaget.

Klubdanse 2014-2015
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. Vi arrangerede 2 klubdanse
i efteråret 2013:
-

Kom-hinanden-ved, den 27. september med Nicola som caller, med hygge og grillstegt vildsvin à la
Ove og Anni - samt
en A1 workshop med Søren som caller.

Kom-hinanden-ved var som sædvanlig velbesøgt; men der kom ikke mange til workshoppen, selv
om den var åben for andre dansere end klubbens medlemmer. Derfor aflyste vi to planlagte
klubdanse (workshops med hhv. A2 og Plus) i foråret 2015.

Klub-arrangerede dansestævner
De egentlige dansestævner arrangeres med potentiel deltagelse af dansere fra hele Sjælland og
omegn. De afvikles som sommerdanse og de såkaldte traditionsdanse.
I 2014 afholdt vi én sommerdans – i samarbejde med Fredensborg Square Dance Club – og
Hillerøds traditionsdans, Slotsdansen, afholdt vi den første lørdag i november i 2014.
Sommerdansen i 2014
I sommerhalvåret er vores danseaktiviteter traditionelt set udadvendte, og vi afholdt en
sommerdans (i samarbejde med Fredensborg Square Dance Club). Det var:
-

onsdag, den 2. juli, hvor vi dansede til Johnny Preston (program: P-A1-A2),

Det er blevet lidt af en tradition at invitere Johnny som caller til vores sommerdans; og det blev
som sædvenligt en god danseoplevelse. Arrangementet blev pænt besøgt, og gav et beskedent
overskud til klubberne.
Det blev kun til denne ene sommerdans i år, men der bliver arrangeret så mange andre
sommerdanse på Sjælland, at der ingen grund er til at fylde flere på, end vi synes er nødvendigt.
Slotsdansen i 2014
Slotsdansen foregik på Skanseskolen/Grønnevang Skole, og der blev danset fra klokken 14:00 til
klokken 20:00. Tommy P. Larsen og Thomas Samuelsson fra Sverige var callere, og der blev danset
M-P-A1 og A2. Der kom knap 80 betalende dansere, og arrangementet gav et lille overskud til
klubben.
Som sædvenligt hjalp mange af klubbens medlemmer med at stille borde op og arrangere i øvrigt,
og bidrog dermed til at gøre dagen festlig.
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Klub-interne forhold
Samarbejdet i bestyrelsen har i sæsonen budt på mange udfordringer. Af forskellige årsager har
bestyrelsen ikke været fuldtallig, og det har presset i bestyrelsesarbejdet. Men vi forsøger at få
klubben til at fungere så den kan rumme de mange forskellige personligheder medlemmerne
repræsenterer – og deres medfølgende ambitioner.
Generalforsamlingen 2014
Efter valget til bestyrelse på generalforsamlingen sidste år så bestyrelsen således ud:
Steffen Knak-Nielsen
Samantha Lee
Birgitte Knak-Nielsen
Mette Hjelm
Bente Truelsen

(valgt i 2013)
(valgt i 2013)
(valgt i 2013)
(valgt i 2014)
(valgt i 2014)

Finn Petersen (1. suppleant)
2. suppleant: vakant

(valgt i 2014)

Steen Christensen blev valgt som revisor og Kim Andreasen blev valgt som revisorsuppleant (begge
for 1 år).

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Steffen som formand, med Bente som
næstformand og PR-ansvarlig, Mette Hjelm som sekretær, og Birgitte som kasserer.
Efterfølgende har Mette Hjelm meldt sig ud af HSD og Finn er indtrådt som B-medlem i hendes
sted (dog uden at være sekretær).

Og lidt om fremtiden
I bestyrelsen arbejder vi også på lidt længere sigt, og prøver at se lidt længere frem end blot en
sæson.
Squaredans i Danmark
Vi synes det nationale samarbejde med DAASDC (Squaredance Danmark) lader noget tilbage at
ønske. Vi mener at bestyrelsen i denne organisation beklageligvis opfatter DAASDC som en
forening af squaredansere, og ikke en forening for squaredance-klubber. Og bortset fra foreningens
glimrende hjemmeside betyder det, at DAASDC desværre ikke er i stand til at etablere et
nationalt samarbejde omkring fælles aktiviteter – og fx kun meget lidt overbevisende agerer som
formel arrangør af Danish Convention.
På DAASDC’s regionsniveau er det (i DAASDC Region-Øst) bedre lykkedes at skabe et forum for
samarbejde mellem klubberne på Sjælland. Her diskuterer vi fællesanliggender, løsningsmuligheder
på forskellige former for klubproblemer, og her koordinerer vi efter bedste evne de forskellige
sjællandske klubbers aktiviteter.
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Klubsamarbejde
Der er en større del af vore medlemmer, der samtidig er medlem og danser i Fredensborg Square
Dance Club; ligeledes er der flere af klubbens medlemmer der er medlem og danser i Trade By.
Det opfatter vi ikke som konkurrence, men som en styrkelse af squaredansen i Danmark. Derfor
forsøger vi i bestyrelsen at øge samarbejdet med Fredensborg Square Dance Club. Vore
medlemmer kommer stadigvæk kun meget forsigtigt til deres arrangementer, ligesom de kun
kommer forsigtigt til vores klubarrangementer – men vi har i bestyrelsen et håb om at
forbrødringen kan øges i fremtiden. Det synes vi i HSD’s bestyrelse er vigtigt i en tid, hvor der
bliver stadig færre squaredansere i Danmark.
Og vi er i bestyrelsen interesserede i at etablere et tilsvarende 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 måske bare have tid til at udvikle
sig.
Intern kommunikation
Klubben har i det forløbne år (igen) fået en ny hjemmeside. Den eksisterende (nye) side viste sig
for (teknisk) vanskelig at vedligeholde og opdatere; og selv om vi var glade for siden, har vi så nu
fået den overført til et program, der er nemmere at styre for en flok amatører som os.
Kontakten internt i klubben foregår ellers via mails, som hidtil (og i et meget begrænset omfang via
Facebook). 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 (primo oktober 2015) er vi 31 medlemmer i HSD, hvoraf 5 er supportere (”passive”). Det er
ganske vist en nedgang på 5 medlemmer set i forhold til sidste år – men der er en fin stemning
blandt de 26 medlemmer som danser om tirsdagen.
Vi er en forholdsvis lille, men velfungerende klub – med et socialt miljø som skaber en afslappet
stemning på tirsdagsdansene. Det synes vi er tilfredsstillende. Vi oplever at vi har et godt forhold
til Grønnevang Skole, hvor vi låner lokaler; og vi har gode relationer til et udvalg af landets
dygtigste callere (inkl. de tidligere danske besiddelser øst for Øresund).
I bestyrelsen ser vi etablering af et egentligt festudvalg som en af de største organisatoriske
udfordringer. Et sådant udvalg vil tage en del af presset på bestyrelsen, og dermed give den bedre
tid til at arbejde organisatorisk for klubben. Derfor har vi bedt medlemmerne om at danne et
festudvalg, på 4-5 personer, med et bestyrelsesmedlem som tovholder.
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