
 
 

 

”I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, 

øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der 

fortrinsvis har rod i den danske folketradition"    

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 

 
Søndag d. 22. marts 2015 kl. 16.45   

 
Sted:  Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng  

 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
 1.  Valg af dirigent og referent  

               2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
               3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

 4.  Fastlæggelse af kontingent  
  (bestyrelsen foreslår uændret kontingent - 30kr. for 2015) 

 5.  Behandling af indkomne forslag 
  (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  

  generalforsamlingen) 
 6.  Planer for det fremadrettede arbejde 

               7.  Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
  3 medlemmer vælges i ulige år og de to øvrige i lige år 

  På valg er: 

  Kurt Nørnberg 
  Esben Nygaard-Larsen  

  Niels Jørgen Jacobsen 
  (alle modtager genvalg)    

              8.    Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne  
        og valg af bilagskontrollant for 2 år. 

 Hans Sørensen er på valg.  
 10.  Eventuelt 

 
 

Referat: 
 
Ad. 1 Hans Sørensen blev valgt til dirigent. Som referent Kurt Nørnberg. 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet ifølge 

 vedtægterne, og kunne derved erklære generalforsamling for beslutningsdygtig.  

 





S&D Generalforsamling den 22/3 2015 

Formandens beretning 2014. 

Høng skole musik og danselokalet, Søndagscafe 14/15 
Foreningsudviklingen /  refleksioner 

Ansøgninger om tilskud til køb af dansegulv 

Sommerdansen 2014 
Hjemmesiden 

Arbejdet i bestyrelsen  
 

 
Via Kalundborg kommune fik vi i 2014 mulighed for at afvikle Søndagscaféen fra efteråret 

2014 i Musik og Danselokalet på Høng Skole. En god ting er at lokalet er gratis / Fugledegård 

koster 600 kr. / gang.  

Jeg vurderer at der ved at flyttede ”indendørs” ikke har haft den store indflydelse på 

fremmødet af hverken antallet af dansere eller spillemænd. Vi har været i stand til at 

gennemføre de planlagte aktiviteter og tak til trofaste dansere og spillemænd.  

I år har vi ikke haft undervisere udefra --- så den fremmødte spillemænd øvede sig på 

danseprogrammet. Nogle spillemænd har dog udtrykt ønske om at de første 1-1½ time burde 

være dækket af ekstern underviser med noget på hjertet om vore musikalske gener. Dette 

ønske vil jer gerne bringe videre til generalforsamlingen til debat. Søndagscaféen i december 

blev lidt anderledes end de øvrige søndage idet bestyrelsen diskede op med gløgg og 

æbleskiver. Det skal vi måske prøve igen.  

En aftale med Slagelse Zealand Square Dancers måtte aflyses de kunne ikke stille en ”kalder”, men vi 
prøver igen 

 

Udviklingsprojektets hovedmål er som I flere gange har hørt --- at skaffe flere deltagere til 

spilogdans dagene. Bestyrelsen har igen i år gået lidt rundt om os selv, ingen penge – 

uklarhed om hvordan gør vi og hvem skal vi kontakte mv. Fra anden side ved jeg at bl.a. 

Hjerteforeningen i Holbæk har haft god tilslutning til ture som indeholder dans og det vil jeg 

forsøge at byde ind på her til sommer. Det gælder afdelingerne i Slagelse og Kalunborg 

 

DGI tilkendegav i sommeren 2014 at de gerne vil af med dansegulvet. Denne tilkendegivelse 

to vi op i bestyrelsen og besluttede at søge fonds om midler. Tuborgs Grønne Fond gav 12000 

kr. til formålet og lige efter nytår handlede vi af med DGI til en købspris på 12000 kr. DGI har 

udlejet gulvet og der vil komme henvendelser herom. Pt. ser vi på forsikringsspørgsmålet / 

omkostninger hertil og de viser at en sådan koster mellem 2 og 3000 kr. Gulvet er opbevaret 

til en pris på kr. 1200 pr. år. DVS vi skal tænke os grundt om inden vi binder os for alt for høje 

grundomkostninger. 

 

Jeg synes at vi kunne have ønsket os en større tilslutning til sommerdansen i 2014. 

Sommerdansen har været både spille- og dansermæssigt hyggelige og vi har vel fortsat 

skindet på næse. Dog kunne vi gerne ønske os bedre vejr om søndagen idet vi i år to gange 

måtte søge inden døre på grund af regn. Sæsonen sluttede med god tilslutning til grill 

arrangement.  

 

 

Bestyrelsen besluttet forrige år at overtage hjemmesiden og lægge den på en ny platform og 

hos en ny hostmater. Ikke mange har opdaget det, tror jeg nok. Vi fik nyt navn spilogdans.  

En stor tak til Torben Andersen for at have skabt designet til vor hjemmeside. Bestyrelsen 

redigering nu selv indholdet. Vi synes designet forsat holder og vi vil lægge vægt på at de 

sidste opdateringer er på plads min. 14 dg. Før næste arrangement.  
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Her på det sidste har host masteren skiftet web editor og konsekvensen er at vi må 

konverterer indholdet til fontpages el. et andet program og ingen i bestyrelsen har pt. 

kendskab til disse værktøjer. Jeg håber at kommer i land med konvertering så hjemmesiden er 

klar til sommerdansen 

 

 

Arbejdet i bestyrelsen har i året fungeret fint, vi har holdt 4 møder. Meget af kommunikationen 

foregår på mail. Mail- og medlemslisterne ligger på google drev og alle i bestyrelsen har 

adgang. Listerne er opdateret. Det er vigtigt --- at alle er ops på at give besked om nye 

mailadresser så vi ikke mister kontakten med hinanden. 

 

Tak for ordet 

Niels Jørgen Jacobsen 
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SPIL og DANS  

Resultatopgørelse 01.01.2014 til 31.12.2014

Indtægter:

Tilskud Kalundborg kommune -kr.                       

Gaver 3.440,00kr.             

Renter 15,00kr.                  

Medlemskontingent 180,00kr.                

Temadag, Holbæk -kr.                      

Indtægter i alt 3.635,00kr.            

Udgifter:

Lokaleleje 1.200,00kr.            

Køb af pavillion -kr.                       

Honorerer -kr.                       

Transport -kr.                       

Annoncer -kr.                       

Administration 937,00kr.                

DGI 747,00kr.                

Diverse 138,00kr.                

Udgifter i alt 3.022,00kr.            

 

Resultat 613,00kr.               
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