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Dagsorden Generalforsamling i ØSDC 

12 maj. 2021 kl. 19,00 

Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern. 
 

 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning.  
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. 
5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. 
6. 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:    

 Kasserer - Vivi Østergaard 
 Webmaster -Hans Jørgen Bugge. 

 Sekretær – Inger Fogh Madsen. modtager ikke genvalg 

Formand – Monica Møller. udtrådt af bestyrelsen 
Pt. Konstitueret formand er Preben Cavour, stiller ikke op som Formand 

Formand skal vælges på generalforsamling - Afløser for Monica Møller - gældende for 1 år  

Ikke på valg (valgt i lige år) 

Preben Cavour – Leila Saxbeck 

   Der skal desuden vælges to suppleanter, for 1 år. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
10. Afslutning. 

 

Referat 

Preben Cavour, bød velkommen til generalforsamlingen. 

 
Der var i alt 16 stemmeberettigede deltagere.  

 

      1.  Valg af dirigent: referent og stemmetællere 
  Jens Guldmann blev valgt til Dirigent. 
  Inger Fogh til referent. 
  Jytte Christensen og Aage Kofoed til stemmetællere. 

 

2.  Formandens beretning. Preben Cavour, fremlagde årets beretning, god fremlæggelse af få 
 aktiviteter, der havde været. Vedtaget med applaus. Se vedlagte. 

 

3.  Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Alle havde fået regnskabet udleveret,  

  Kasserer: Vivi Østergaard fremlægger regnskabet, som blev godkendt, uden kommentarer. 

Hanne Frost, kommenterede Tranum, at vi havde glædet os til at lave den største dans, med flest 
dansere, og dermed forventet et stort overskud.  

              Tranum kontoen er en ØSDC’ konto, som Hanne administrerer og har fuldmagt til.    
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     4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for Klubbens virke i det kommende år.     
 Preben Cavour forelagde vores fremtidsvisioner, for 2021-2022.  Se nedenfor 

 

      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 det kommende år.  

Vivi Østergaard fremlægger forslag til hævelse af Danseafgift af nr. 2.dans, fra jan2022   blev 
godkendt     

 

      7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

              Valgt til bestyrelsen blev: 

Vivi Østergaard – valgt til formand for 1.år, da tidligere formand var udtrådt af bestyrelsen.  

Hans Jørgen Bugge – valgt til kasserer for 2 år. 

Leila Saxbeck - valgt til bestyrelsesmedlem. For 2 år. 

Preben Cavour – ikke på valg, fortsætter som bestyrelsesmedlem. 

Jytte Christensen – valgt som alm. bestyrelsesmedlem for 2 år 

Aage Kofoed – valgt til 1.suppleant 

Tove Pedersen – valgt til 2.suppleant 
Formanden skal vælges på generalforsamling i lige år, og derfor blev det besluttet at den nye formand blev 

valgt for et år. 

            Bent Husted: foreslår ændring af vedtægter.  
           

      8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

Jens Guldmann – valgt til revisor 

Kurt Jørgensen – valgt til revisor 

Jørgen Møller – valgt til revisorsuppleant og til bestyrelsen i Gjern Kultur-og Fritidscenter 
 

      9.  Eventuelt.    

               Vivi Østergaard: foreslog Hjælpere til Forskellige udvalg. 
   Hanne Frost: har bestyrelsens opbakning, til at søge om hjælpere til Tranum udvalget 
   Jytte Christensen: Står for juleafslutning på div hold.  
   Janni T Lystrup: booker stadig lokaler Hadsten og Hinnerup. 
   De enkelte dansehold vælger selv kontaktperson og fremgangsmåde.  

 

    10.  Afslutning.    

Preben Cavour takkede Monica og Inger for deres arbejde i bestyrelsen, med gaver og     blomster, 
og dirigenten, med en flaske.  

  

Dirigent. 
Jens Guldmann 

12.5.2020 

 

  Referent 

Inger Fogh 

12.5.2021 
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Formandens beretning: 

  

Lidt mere end er år er gået og det har været et år som ingen andre, 

Covid 19 har også haft indflydelse på vores klub. 

Vi fik retningslinjer fra vores hovedforbud DGI på lige fod som alle andre klubber og foreninger i 
Danmark. 

Selve generalforsamlingen har været udsat og først nu har det været muligt at afholde 
generalforsamling på grund af forsamlingsforbudet. 

Mange stævner blev aflyst på stribe, for vores klub kan vi konstatere at vi fik aflyst: forårsfestival, 
Johnny Preston, sensommerdans, convention,  påskedans i Tranum, og mange flere. 

Vores undervisnings hold i Galten og Gjern har ligget stille, mange af dem som går på disse hold 
har kollegaer eller en familie som de skulle passe på. 

Vores hold i Hinnerup var kreative og fandt en god løsning for dans og socialt samvær og hvor de 
samtidig overhold forsamlingsforbudet. 

Bestyrelsen har afholdt mange telefonmøder og videomøder, for at blive opdateret på de mange 
restriktioner. 

Indtægter og udgifter fra vores stævner har ligget stille, men vores kasser med mere har søgt og 
fået penge fra corona pulje for mistede indtægter. 

Vores callere har også været kreative de har forsøgt alt hvad de kunne for at få gang i dansen. 

  

/konstitueret formand Preben Cavour 
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Fremtidsvisioner for ØSDC 2021-2022 

 Vi er en klub som prøver at fremme Squaredans på mange niveauer, lige fra begynder, hvor det er sjovt at 

lære noget nyt, og fornemme at de er en del af et fællesskab ved dansen.  

Vi tilstræber at have hold på mange niveauer.  

Fra helt nye i klubben, hvor de danser samme med nogle dansere med nogen rutine.  

De øvede hold danser for den gode motion og det gode sammenhold.  På 

højniveauer, danses der med dyb koncentration og stor rutine.  

Planlagte arrangementer 2021  
 
Dansens Dag – i 2021 er det den 29. april derfor aflyst. Vi håber på bedre tider i 2022 og vil håbe vi kan være 

med den 29. april 2022.  

 
Danish Convention – i 2021 i Ishøj er aflyst. I 2022 bliver det stadig Sydkysten-Ishøj der har budt ind med 

datoen 10-12 juni 2022. (iflg. koordineringslisten)  

 
Danse festival i Ålborg – 28. august 2021 afholdes der kulturmøde/idrætsmøde/dansefestival på havnefronten.  

Der vil som minimum blive lavet 3 opvisninger på havnefronten. Der lægges dansegulv 15x25 m, laves 

tribuner, lounge område, interviews, TV, onlinestreaming fra scene, m.m. Vi tænker 4—6 squares, Evt. 2 

squares i ”Rebilddress”, 2 squares i andet dansetøj, 2 squares i alm. Daglig tøj. Dansearealet deles mellem alle former 

for dans: Squaredance, folkedans, tango, rytmisk dans, børnedans, poledans, hip-hop, disco, og meget 
andet.   
For ØSDC vil Leila Saxbeck være koordinator.  

 
Sommerdans – Med Einar Sølvsten bliver i år afholdt i Gjern den 18.6.2021.  Vi har holdt fast i niveauerne PL-

A2.  
Pga. COVID-19 kan vores normale caller Johnny Preston ikke komme til Europa i år, men vi er meget glade 
for at Einer vil calle for os.  

 
Sensommerdans – afholdes i Gjern med Carsten Nielsen og Bent Husted som caller søndag den 12. 

september.   

 
Søndagsdanse – Om der bliver søndagsdanse til efteråret er ikke fastlagt endnu.   

 

Planlagte arrangementer forår 2022  
 
Nytårsdansen den 9.1.2022 med Søren Lindergaard og Carsten Nielsen. Dansestedet er Kulturhuset i Gjern.   

 
Forårsfestivalen - afholdes den 26.03.2022 i Kulturhuset Gjern. Vi glæder os til skulle danse til Stefan Sidholm 

og vores Carsten Nielsen. Der danses: M-P-M-A1 og A2- C1.   

 
Tranum - Påskedansen holdes 13-15 april 2022. Husk tilmelding senest 1.2.2022. Der er allerede godt fyldt, 

så vær i god tid. Der danses A2-C1-C2 og eventuelt C1 light og C3A (onsdag eftermiddag). Nogle rigtigt 
gode callere nemlig Carsten Nielsen (DK), Michael Kellogs (USA) og Thomas Bernhed (S). Er det noget i 
overvejer så tal med Hanne Frost.   
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Holdopstart  
Vi fik den 6. maj 2021 lov til at danse indendørs. Desværre blev vi lukket ned indtil den 21. maj hvor vi håber 
at A2-C1 torsdag og C1-C2 mandag kan komme godt i gang.   
Gjern vil gerne i gang efter den 21. maj 2021 hvis det bliver tilladt.  
Galten vil gerne vente til efteråret, hvor flere er vaccineret. Der vil blive startet på holdenes niveau, da man 
ikke har været til dans siden foråret 2020, hvor der blev lukket ned.   
Vores undervisere er fortsat Bent Husted i Gjern og Galten. Carsten Nielsen har holdene i Hinnerup om 
mandagen og torsdagen.   
 

DGI – Vores samarbejde med DGI fortsætter.   
I 2020 fik vi et pænt COVID-19 tilskud fra DGI, men vi har ikke søgt for 2021, da der ikke har været forventet 
tab og udgifter til at understøtte det. Vi holder stadig øje med om vi kan søge tilskud til danse, hvor det giver 
mening. Vores kontingent dækker også forsikring af caller ved dansearrangementer, så det er givet godt ud.  

 
Almindelig orientering   
Vi fortsætter med at udgive nyhedsbreve på vores hjemmeside, hvor referat fra generalforsamlingen også vil 
være at finde. Har I input som kan være til glæde og gavn for medlemmerne, vil det være rigtigt dejligt at 
modtage dette.   
Vi vil gerne være en klub i udvikling også efter COVID-19 ved at udbyde et bredt udbud af dans i et defineret 
område lige fra Mainstream til C2. Vi vil forsøge at involvere klubbens medlemmer så meget som muligt i 
arbejdet ved daglige danse, arrangementer og bestyrelsesarbejde. Vi vil fremover fortsætte med at holde 
vores arrangementer i Gjern.  
Har I ideer til afholdelse af danse, vil vi se positivt på det, også at de afholdes andre steder.   
Vi arbejder på at få klubbens økonomi til at løbe rundt. Vi forventer ikke at lave opsparing, men vil gerne at 
den primære drift til vores foreningsdans hænger sammen.   
Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside. Det var hvad bestyrelsen ville fremlægge om 
hovedlinjerne for klubben for det næste år.   
Bestyrelsen ØSDC  

  



ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB 
Nyhedsbrev 

Maj 2021 - nr. 109 

 - 6 - 

 
Et par billeder fra generalforsamlingen 

 

 
 

 


