




Høng den 13/3 2016 
 

 
Spil og Dans Generalforsamling marts 2016. 

 
 

Formandens beretning 
 

 

Aktiviteter 
Søndagscafé 14/15 og sommerdans 15. 

Tilslutning til arrangementerne, fællesspisning og julegløgg 
Køb af dansegulv 

Hjemmesiden 
Samarbejde med andre foreninger 

Arbejdet i bestyrelsen 
 

 
 

Hen over året har vi haft 11 spil og dans arrangementer fordelt på 5 
sommerdans på Fugledegård Formidlingscenter og 6 søndagscaféer i 

musiklokalet på Høng Skole.  
Til søndagscaféerne har vi haft besøg af flere gæsteorkestre, Gruppe TrioNorr 

spillede i jan. Gruppen FUUR var her i febr. I marts havde vi besøg af Vipperød 

Spillemændene, nu kalder de sig HOVSA. I dec. havde vi besøg af De 
Vestsjællænderne. Tak til gæsteorkestrene, tak for at vi kan nyde deres spil, få 

en dans samt få inspiration i det forsatte arbejde. 2 gange har de fremmødte 
spillemænd leveret 3 timers musik – stor tak til de fremmødte spillemænd for 

at de gang efter gang kan levere dansemusik af god kvalitet. 
 

Bestyrelsen er altid meget spændt på, hvor mange der finder frem til vore 
arrangementer. Antallet af fremmødte er meget vekslende fra gang til gang, 

men vi har da heldigvis endnu ikke måtte aflyse. Dette takket være ihærdige 
og insisterende dansere. I de sidste år har vi haft bonus-aktiviteter, nemlig 

fællesspisning med grill som afslutning på sommerdansen og julegløgg med 
æbleskiver som varsel om julens komme. Begge arrangementer har lokket 

nogle flere deltagere til. 
 

Slutforhandlingerne med DGI viste, at de holdt ord, og prisen på dansegulvet 

med trailer blev det beløb, som Tuborgfonden stillede til rådighed, nemlig 
12000 kr. Forskellen med dansegulvet fra før til nu er, at Spil og Dans skal 

afholde husleje for opbevaring af gulvet samt transportforsikring, hvis vi 
begynder at beskæftige os med udlejning. Afgørelsen om udlejning træffer 

bestyrelsen senere på året.  
Den nye hjemmeside www.spilogdans.dk har nu været i luften i mindst et år, 

og bestyrelsen synes, der fortsat er plads til udbygning og forbedringer. 
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Torben Andersen (den gamle webredaktør) har et rigt og omfattende materiale 
om lokale spillemænd. Dette vil bestyrelsen gerne have gjort tilgængeligt på 

hjemmesiden. Det prøver vi at finde ressourcer til. Er der deltagere, som har 
lyst til at give sig i kast med opgaven, så hører vi gerne fra vedkommende. 

 
Foreningsudviklingsprojektet er stadig i live, og bestyrelsen har besluttet, at til 

sommerdansen skal vi have besøg af to foreninger. Det drejer sig om Square 
Dansere fra Slagelse samt Hjerteforeningen, også fra Slagelse.  

 

Arbejdet i bestyrelsen er en gentagelse fra sidste år. 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 giver besked om nye mailadresser, så vi ikke mister 

kontakten med hinanden. 
 

Tak for ordet 
Niels Jørgen Jacobsen 

 
 



knoernberg
Text Box
Bilag 2






