ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Nyhedsbrev
Maj 2019 - nr. 100

Formanden har ordet
I marts afholdt vi vores årlige generalforsamling
Der blev valgt to nye ind i bestyrelsen Vivi Østergård (kasserer) og
Hans Jørgen Bugge som bestyrelsesmedlem. Vi ønsker dem begge velkommen.
Samtidig vil vi sige tak til Janni Thye Lystrup for mange års tro tjeneste.
Og tak til Inge Lise Kristensen for godt arbejde som kasserer.
Det er nogen tid siden vi fik afsluttet vores forårsundervisning på alle hold. Vi håber vi ser jer alle
sammen til efteråret.
Vi har afviklet vores forårsfestival med rigtig god stemning og ca. 60 glade dansere med Jack Borgstrøm
(SE) og Carsten Nielsen som callere.
Til påskedansen i Tranum var der ca. 80 tilfredse dansere. Det gik endda så godt så Tranum
arrangørerne har overført ØSDC en pæn sum penge. Vil også sige tusind tak til Hanne Frost for hendes
kæmpe arbejde og engagement i Tranumudvalget. Til orientering kan jeg fortælle at det er de samme
callere der kommer til næste år.
Nu glæder vi os til fredag den 28. juni hvor vi har Johnny Preston på besøg. Vi danser fra 18-22 skiftevis
P-A1-P-A2. håber på at se rigtigt mange af Jer.
Nu håber jeg at I alle må have en rigtig god sommer og møder friske og engagerede op til den nye
dansesæson.
Hilsen til Jer alle
Monica

Referat generalforsamling
Dagsorden Generalforsamling i ØSDC
9. marts. 2019 kl. 13.00
Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år.
Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Inge Lise Kristensen Kasserer modtager ikke genvalg
Janni Thye Lystrup modtager ikke genvalg.
Inger Fogh Madsen sekretær
Der skal desuden vælges to suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
10.Afslutning.
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Referat
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Der var i 22 alt stemmeberettigede deltagere.
1. Valg af dirigent, Referent og stemmetællere
Hans Pitters blev valgt som dirigent,
Inger Fogh som referent.
Som stemmetællere blev valgt, Kurt Jørgensen og Jørgen Møller
2. Formandens beretning.
Monica Møller fremlagde årets beretning, se vedlagte. Vedtaget med applaus.
Hans Pitters spurgte efter, forslag til nye ideer. Det var der ingen der havde.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
Alle havde fået regnskabet udleveret, og Ingelise gennemgik regnskab, med de enkelte poster.
Regnskabet blev godkendt, uden bemærkninger.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år.
Monica Møller informerede om fremtiden, se vedlagte.
Inge Lise Kristensen. synes ikke det gav så meget overskud i boden, ud fra det arbejde der var.
Jytte Christensen sagde, at det var Tordenskjold soldater der gik igen.
5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
Ingelise fremlægger budgettet. Som blev godkendt.
En del snak om, hvordan vi kunne gøre det bedre i det kommende år
Orientering om, at danseafgiften stiger med 10 %, og kontingentet fastholdes, De 10% beregnes
efter kontingent er fratrukket.
Knud: Fortæller om Carstens store arbejde for klubben, herunder forhandling med Callere, henter
og bringer Callere, har disse boende m.v.
Hans: Foreslår vi skiller Carstens honorar, således det fremgår hvad han får i honorar og hvad
han laver for os i kr og øre.
John: Mener ikke, vi skal røre ved Carstens løn.
Jytte: Foreslår at danseafgiften sættes yderligere op og tror ikke vi skal pille Carsten hjælp ud af
lønnen.
Hans: mener ikke, vi kan sætte den ret meget op, da vi er en af de dyreste klubber at danse i.
Leila Foreslår at søge kulturelt samvirke om underskudsgaranti.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Inge Lise Kristensen Kasserer modtager ikke genvalg.
Janni Thye Lystrup modtager ikke genvalg.
Inger Fogh Madsen sekretær
Bestyrelsen forslår:

Vivi Østergård til Kasserer.
H.J.Bugge som alm. medlem til bestyrelsen
Inger Fogh som referent.

Alle 3 blev valgt uden modkandidater.
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Der skal desuden vælges to suppleanter.
Leila Saxbeck som 1 suppleant.
Tove Pedersen som 2 suppleant
Begge var tilstede og blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer
Jens Guldmann fortsætter. som revisor
Kurt Jørgensen Fortsætter som revisor
1 revisorsuppleant. her fortsætter Jytte Christensen.
9. Eventuelt.
John Nygaard synes vi har rigeligt med arrangementer og forespurgte om vi havde lagt billet ind
på Danish Convention
Monica meddelte, at vi netop har sagt nej til afholdelse af Convention. Vi er ikke nok medlemmer i
klubben til at kunne løfte denne opgave.
Inger oplyste, at vi heller ikke havde egnede lokaler, idet der blev stillet krav om, at der skulle
være et cafeteria, der kunne bespise danserne.
Tove foreslår, at flere klubber går sammen om at lave store arrangementer.
Knud Kristensen takker John for forespørgslen
Jørgen Møller fortæller om hvor stort et stykke arb. det egentlig er at lave et sådant Convention.
Der skal mange hænder til.
10. Afslutning:
Monica Møller takker Hans Pitters for hvervet som dirigent og kvitterer med en flaske
vin.
Monika takker også Ingelise Kristensen og Janni T Lystrup for godt samarbejde i bestyrelsen.
Begge fik en forårsdekoration og en flaske vin
Monica takker i øvrigt for input fra medlemmerne. Bestyrelsen har fået lidt at arbejde med.
Dirigent.
Hans Pitters
Gjern 9.3.2019
Referent
Inger Fogh
9.3.2019

-3-

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Nyhedsbrev
Maj 2019 - nr. 100
Formandens beretning for 2018 – Generalforsamling den 9.3.2019
Arrangementer
I 2018 har vi for første gang afholdt alle vores arrangementer i Gjern Kultur og Idrætscenter.
Vi startede med
nytårsdansen
med Carsten og Søren og 76 veloplagte dansere. Desværre næsten en square mindre end året før.
Generalforsamlingen
blev som sædvanligt afviklet i god ro og orden med 25 deltagere og igen helt
uden kampvalg. I stedet for juleafslutning fik vi kaffe og nogle smurte snitter. Der blev afsluttet
med dans til Bent Husted.
Forårsfestivalen
med 70 dansere med Carsten Nielsen og Jack Borgstrøm som callere blev endnu
en god dans, men igen var der plads til flere dansere – hallen er jo stor.
Johnny Preston
kom endnu en gang forbi i juni og kunne trække 70 dansere med sig her til Gjern.
I år havde vi ham ”kun” fredag aften og det så ud til at være en god ide – så det gør vi igen.
Sensommerdansen
med Carsten Nielsen med 48 dansere blev afholdt sammen med DGI men
efter arrangementet fik vi at vide at man ikke får tilskud fra DGI til sådan nogen arrangementer
mere – så fremover er DGI ikke længere med til sensommerdansen.
Med ØSDC på sidelinien har der været påskedans i Tranum
med 56 deltagere. Som sædvanlig med succes hvor Hanne hvert år laver et stort stykke arbejde
sammen med Carsten.
Søndagsdansene
med Carsten Nielsen C1 – C2 har været fine med ca. 20 deltagere hver gang.
Årets Convention
blev afholdt i Ikast med ca. 400 besøgende og nogle af dem var fra ØSDC.
ØSDC deltog i 2018 ikke i forbindelse med squaredansens dag
.Det var vist her det var nogen der mente ”vi var for gamle”.
Danseaftner
I 2018 var der i
Gjern
15 dansere til Plus og A1. her kunne holdene hjælpe hinanden med engle.
Galten
var der 10 dansere til Plus. Begge steder er det Bent Husted der står for undervisningen.
Hinnerup
Mandag underviste Carsten
i Hinnerup 2 squares i C1, 2 squares i C2 og 1 square i C3a.
Samtidigt er der bånddans i et andet lokale med Bugge til C1.
Og Hans Pitters caller til C3a.
Torsdag havde Carsten
A2 i Hinnerup med 14 dansere og C1-indlæring med 8 dansere.
Desværre mistede vi en C1 danser da Anna gik væk. Æret være hendes minde.
A2 holdet i Hinnerup har af forskellige grunde mistet en hel square fra 2017 til 2018.
På nogle af holdene er der ”heldigvis” stadig lidt overskud af dansere. Jeg vil gerne opfordre til at
vi er flinke til at skifte ud så alle får danset lige meget.
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Møder
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Der har været afholdt møde med DAASDC, hvor der blev aftalt et lidt større medlemsbidrag til
DAASDC bl.a. p.g.a. koda – afgifterne.
Der har været afholdt et enkelt koordineringsmøde i Region Vest, hvor der bl.a. aftaltes de enkelte
klubbers danse. Så de ikke kommer oven i hinanden.
Arbejde mm
I april og maj fik vi samlet alt klubbens materiel hos formanden. Kun er pynt til borde og scene
stadig hos Inger. Kurt har kaffekander-kaffemaskine og elkedel. Carsten har gået vores udstyr
gennem og lavet det der kunne laves resten er kasseret. Vi har derved sparet klubben for udgiften
for opbevaring til box-it. Scenen forærede vi væk til Join Hands.
2018 var også året hvor klubben fik et længe tiltrængt nyt anlæg. Carsten havde det med hjem fra
USA (til en anden pris end herhjemme).
Synlighed
Vi har i løbet af året prøvet på at gøre os synlige på Facebook, vi får lagt flyer derud og Inger er en
knag til at lægge billeder derud.
Er der nogen der har nogen ideer om hvordan vi kan gøre os mere synlige er i mere end
velkommen at komme med forslag.
Økonomi
Det vil jeg ikke komme ret meget ind på da Inge-Lise har det fulde overblik lidt senere. Det er
svært at bestå som stor klub når der ikke kommer nye dansere til. Dengang jeg blev gradueret i
1997 var vi over hundrede der vendte rumpetten i vejret.
I dag er vi 62 medlemmer – på det højeste var vi 370. Der mangler nogen indtægter – vores
udgifter er der stadig.
Bent Husted har været ude og lavet nogle opvisninger der har givet klubben ca. 1500/- .
Hanne har sørget for kinesisk lotteri til vores danse der også har givet lidt. Vores danse giver
meget lidt i overskud og der taler vi om få hundrede kroner.

-5-

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Nyhedsbrev
Maj 2019 - nr. 100

Afgået bestyrelsesmedlem
Vil blot sige tak til alle ØSDC´S medlemmer for den tillid I har vist mig i de mange år (22 i alt), hvor jeg har
siddet i bestyrelsen. Først i mange år som sekretær, så i mange år som formand og det sidste år som
bestyrelsesmedlem. Vil opfordre alle til at prøve bestyrelsesarbejdet næste gang, der skal vælges en ny til
bestyrelsen. Det er faktisk sjovt.
Det har været 22 gode år. Selvfølgelig har ikke alt kørt på skinner, men lidt uenighed indimellem er også
godt. Der har været udfordringer.
I starten var vi næsten 400 medlemmer og nu kun omkring 70. Det er rigtig ærgerligt, at der ikke kommer
flere nye dansere til denne inspirerende dans. Man bliver så glad, hver gang man er af sted til dans.
Glemmer hvis man var træt og uoplagt og kommer hjem med ny energi.
Ha en god sommer og vi ses lige pludselig i en square.
Janni Thye Lystrup

Kommentar fra A1 hold i Gjern
Vi var 15 dansere i Gjern i foråret 2019, fordelt på 2 hold.
A1 dans og A1 indlæring. Der var 3 der dansede på begge hold, så der altid var nok dansere på hvert hold.
Vi er glade for de dansere, der er er kommet til Gjernholdet fra Vellev.
Når nye dansere kommer til, kommer der også nye ideer, så derfor blev vores sæsonafslutning 03.04.19
fejret på Gjern Plejehjem. En glæde for både beboere, personale og de 16 spuaredancere, der lavede
opvisning, selvfølgelig med Bent Husted som Caller.
Vi var 1 Square i squaredancetøj og 1 Square i almindeligt tøj. Da vi manglede herrer, udførte Leila Saxbeck
og Inger Fogh det job.
Kl., 18.00 startede squaredanserne med fællesspisning. Kl. 19.00 var beboerne kommet ind i salen – klar til
at se os give opvisning. Bent var i sin lune hjørne, så da der blev holdt pause og danseholdene ikke var
kommet helt på plads, så vi kunne fortsætte, vendte Bent et billede, der hang på vægen, og fortalte en
historie derud fra.
Bent prøvede også at få tilskuerne ud at danse et par calles, men uden held. Måske det havde lykkedes,
hvis det havde været et eftermiddagsarrangement.
Vi dansede til kl. 20.00, og nu var der fælles kaffebord, med kringle og kage. Snakken gik på krys og tværs.
Beboerne og personalet synes, det havde været en festlig aften.
Karen Margrete Guldmann
A1 holdet Gjern
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Tranum 2019
Til påskedansen i Tranum 2019 havde vores næstformand , Knud, gjort et stort stykke arbejde for at prøve
noget nyt, nemlig C1 light og i lighed med sidste år C3A. Det var en succes og jeg tror, det vil blive gentaget
i 2020, såfremt der også der er deltagere, der kunne tænke sig at få lidt opvarmning inden selve dansen
starter om aftenen. Selve dansen i Tranum er et besøg værd. Har man ikke prøvet det, vil jeg opfordre til at
man prøver. Man kan danse A2, C1 eller C2 hele tiden. Man spiser fantastisk til alle måltider og der er tid til
socialt samvær, som er en vigtig del af dansen.
Janni Thye Lystrup

Fællesdans A2 Tranum 2019

Fællesdans A2 Tranum 2019

A2 Holdet Tranum 2019

C1 Holdet Tranum 2019

C2 Holdet Tranum 2019

C3A Dans Tranum 2019
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