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Formandens beretning til generalforsamlingen for 2017 aflagt den 18/3. 2018
Sommerdans:
Konceptet er som i ved: Spil og dans. Alle er velkomne med musikinstrument
el. dansesko. Medbring kaffe og kage til egen fortæring, øl og vand kan købes.
I 2017 har vi gennemført 5 gange med sommerdans på Fugledegård. Vejret
var som jeg huskede det at vi kunne være under åben himmel.
Til sommerdansen tæller vi ikke antal publikummer / dansere eller spillefolk, vi
har haft et varierende antal og der har altid været en god stemning.
Ved sidste arrangement i aug. leverede de fremmødte spillefolk inden
sommerdansen musik til høstgudstjenesten / konfirmationsopstart.
Sæsonen sluttede med spisning af mad tilberedt på gril. Musikken til
høstgudstjenesten indbragte et bidrog til foreningens økonomi med en tudse.
Søndagscafè
Konceptet er som I ved: Dans til bunkespil, kaffepause, og evt. dans til
inviteret spillegruppe, alle er velkomne med instrumenter og el. dansesko.
Medbring kaffe og kage til egen fortæring. Øl vand kan købes.
Tak til de der meldte sig og spillede for og til Kurt for spillelisten så vi ved hvad
vi skal lave.
I år har vi kunne høre 3 musikgrupper der kommer udefra. Tak til Thorvalsen,
Ulla og Torben med Jens på klaver og sidst Leif og Dorte.
Jeg synes vi skal takke de tre grupper med en applaus fordi de giver
foreningen liv og legitimitet som det sted, hvor man som gruppe eller enkelt
person kan komme og spille den dansemusik vi holder af og at vi som dansere
forhåbentlig kan blive inspireret til dans af den musik vi kender og holder af.
Til slut vil jeg nævne at en af musikerne ikke er blandt os mere. Torben døde
efter en svær sygdom med koll her i februar. Jeg synes vi skal mindes Torben
for det arbejde han har lavet for S&D dels som vores første webmarster og
siden for hans arbejde med at samle noget kollageagtigt om lokale spillemænd
fra Nordvestsjælland og nærmeste omegn. Et arbejde som er ham et værdigt
minde. Nu er han jo selv blevet en gammel spillemand.

Forhåbentlig bidrager bestyrelsen til lidt lys i den mørke tid i dec. med
julegløgg mv. Jeg synes at tilslutningen viser at der en vis interesse for dette.
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsesarbejdet og i år har det virket som
endnu en hyggelig dag på kontoret, vi har holdt 3 møder, ingen store sager,
alle er tilsyneladende næsten enige.
Nu gentager jeg mig selv fra sidste år om at vi i bestyrelsen engang imellem
taler om hvor få det er sjovt at fortsætte med, men vi er enige om at
fortsætte, men intet om hvor mange vi skal være.
I min optik er Spil og Dans to grupper, nogen der gerne vil danser og også
gerne udfordres, og nogle der gerne spiller musik til dans og også gerne vil
udfordres. Udfordring i dans kræver at man øve sig og det skal vi måske gøre
noget mere ud af i fremtiden.
Er der noget danserne kunne ønske sig.
Dette er spørgsmål som jeg synes er en generalforsamlings debat værdig. Er
der noget nyt danse / musik som vi skal prøve at tage på spillelisten og skal
det være med instruktion.
Ingrid ønsker ikke genvalg og jeg vil gerne takke dig Ingrid for et helhjertet
forsøg på at puste noget liv ind i S&D.
Nu om lidt er der valg til bestyrelsen og jeg vil gerne opfodre til at 1-2
personer med særlig interesse i danse om at kommer med i
bestyrelsesarbejdet.

Tak for ordet.
Niels Jørgen Jacobsen
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