
 
 

 

”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. 19. marts 2017 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 2017) 

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

  generalforsamlingen) 
 6.  Planer for det fremadrettede arbejde 

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

  På valg er: 

  Kurt Nørnberg 
  Niels Jørgen Jacobsen  

  Esben Larsen  
  (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 Rørbech blev valgt til dirigent. Som referent Kurt Nørnberg. 

 Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet ifølge 

 vedtægterne, og derved erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig.  

 





Formandens beretning til generalforsamlingen for 2016 aflagt den 19/3. 2017 

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 2016 har vi gennemført 5 gange med sommerdans på Fugledegård. Vejret 

var med os så alle arrangementer kunne holdes under åben himmel. Til 

sommerdansen har vi spillet op til ca. 170 danse og jeg tæller ikke antal 

publikummer/ dansere eller spillefolk. 

Ved sidste arrangement i aug. leverede de fremmødte spillefolk musik til 

høstgudstjenesten inden sommerdansen og vi sluttede med spisning af mad 

tilberedt på gril. Desværre kunne jeg ikke selv deltage, men det skadede vist 

ikke arrangementet. 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 spillet for og til Kurt for spillelisten så vi ved hvad vi skal lave. 

I år har vi kunne høre 3 musikgrupper der kommer udefra. Torben og Ulla med 

venner hørte vi i dag, i januar hørte vi Thorvalsen og i dec. hørte vi trio Norr. 

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 man holder af og at vi som 

dansere forhåbentlig kan blive inspireret til dans af den musik vi kender og 

holder af. 

Forhåbentlig bidragende foreningen til lidt lys i den mørke tid i dec. med 

julegløgg mv. Jeg synes at tilslutningen viser at der en vis interesse for dette. 

Bestyrelsesarbejdet har i år virket som endnu en dag på kontoret, vi har holdt 

3 møder, ingen store sager, alle er tilsyneladende enig om retningen. I 

bestyrelsen taler vi om hvor få det er sjovt at fortsætte med, men vi er ikke 

enige om vi skal el. hvornår vi skal stoppe. I mit objektiv er vi 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 
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øve sig og det skal vi måske gøre noget mere ud af i fremtiden. Udfordring i at 

spille dansemusik kræver også at man øver sig. Til musikken har vi tidligere 

prioriteret mange ressourcer, og måske skal vi igen kaste flere ressourcer i ind 

på spillemandssiden. Dette er spørgsmål som jeg synes er en 

generalforsamlings debat værdig. Igennem de sidste år har jeg hørt flere og 

flere som efterspørger steder hvor man kan komme og spille med – det er 

åbenbart ved at blive en mangelvare at kunne finde åbne samspilsgrupper som 

spil og Dans Vestsjælland. Ønsker vi det og kunne vi gøre noget mere for at 

profilere os. 

Lidt træls statistik, men først vil jeg takke Inger for at forsøge at puste liv i 

vores hjemmeside. Vi måtte jo skifte platform og det betyder en masse nye 

rutiner og programmering for at samle den hjemmeside op som vi allerede 

havde. Denne opgave er Kurt godt i gang med og tak til ham. Virker det ”ja” 

forleden jeg skulle spille til dans i Stenlille fik jeg en node i hånden. Skælskør 

Højskole Polka, jo, men den kendte jeg jo godt, men ved nærmere eftersyn 

var den med 4 akkorder min var kun med to. Så siger vedkommende ”jo men 

jeg fandt da under Spil og Dans” – så den må du da kende!!!. Sådan: Det viste 

sig så at være en ægte Helge Martin udgave. Så jo --- det virker skù 

Jeg lovede noget statistik og det kommer fra hjemmesiden. På årsbasis har vi 

6000 besøg, de 1500 er mobil opkald det svarer til ca. 25%. Vi har ca. 16 

besøg i snit per dag, men den 28/10 2016 gik det helt agurk da havde vi 112 

besøg, hvorfor kan jeg ikke gennemskue. Når jeg ser på antal besøg på 

hjemmesiden og antal fremmødte til arrangementerne kunne jeg fristes til at 

sige at vi fejler med budskabet, hvis det er tilfældet har jeg desværre ikke 

fantasi til at udforme et budskab som får bare 10 % af de besøgende på 

hjemmesiden til at komme forbi og se hvad vi laver. 

 

Tak for ordet. 

Niels Jørgen Jacobsen   
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