
Referat af ordinær generalforsamling hos Spillemandskredsen, søndag, den 3. marts 2019 

1. Valg af dirigent. Michael S. Petersen valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og 
varslet i god tid i forhold til gældende regler.  

2. Valg af referent. Inge Frandsen fra Styrelsen valgt.  
3. Formandens beretning. I kortform: 2018 var et godt år, hvor Spillemandskredsen fejrede sit 75 års 

jubilæum i weekenden den 21. -23. september 2018 i Sdr. Bjert. God tilslutning til arrangementet, 
hvortil der bl.a. var inviteret en række gode instruktører samt Carl Erik Lundgaard til at sætte hele 
jubilæet i gang med et veloplagt foredrag fredag aften.  Generalforsamlingen i marts 2018 forløb 
også fint. Den foregik i Grenå, hvor Grenå Folkedansere var vært.  Lisbeth Hjort var instruktør om 
fredagen og Rasmus Nielsen om lørdagen. Til generalforsamlingen trådte Anne Mette Jansen og 
Birte Marcussen ud af styrelsen. Ind kom Arne Møller og Claus Lisberg.  
Formand Ingolf Ryom-Nielsen deltog i Nordlek i Falun 2018, hvor indtrykket af arrangementet 
overordnet set var godt. Flotte opvisninger og en stor interesse for at lære at danse polska. I 
dansekonkurrencerne vandt Danmark 1. og 2. præmie.  
Spillemandskredsens kurser er pænt besøgte. Dorthe Linde Jørgensen er holdt som kursusleder på 
Snoghøj og i stedet er ledelsen af Snoghøjkurset nu delt mellem styrelsesmedlemmerne Anne-
Grete Jensen og Ingolf Ryom-Nielsen.  
Trin og Toner: Den nye elektroniske udgave af Trin og Toner åbnes kun af ca. 20 % af 
medlemmerne. Styrelsen er kommet til den erkendelse, at man er nødt til at sende nyhedsbreve 
direkte ud til medlemmerne via mails.  
”Udgivelsen” af de elektroniske noder til ”358” er nu næsten i mål. De resterende papirudgaver af 
358 administreres af Lise Rogild. Der må findes en anden løsning, da omkostningerne ved 
opbevaringen ikke modsvares af nodesalget.  
Samarbejdet med DGI betegnes som ”hvilende”, ikke aktivt.  
Formandens beretning godkendt.  

4. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab. Godkendt.  
5. Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller styrelsen. Ingen indkomne 

forslag.  
6. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent.   
7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år. De store kurser gennem året udgør stadig rygraden i 

tilbuddene til medlemmerne. Dertil kommer nye ideer om SPOT- kurser af 6 timers varighed på en 
lørdag forskellige steder i landet. Det er kurser med forskelligt indhold og fokus på f.eks. særlige 
egnsspecifikke melodier eller anderledes typer af musik og genrer. Info om kurser sendes pr. mail. ´ 
Øvrigt: Fremlæggelse af budget for 2019 (som er blevet revideret) og 2020. Der er stadig underskud 
på kurserne, til gengæld er udgifterne til styrelsesmøderne meget beskedent.  
Budgettet for 2020 vedtaget.  

8. Valg af formand. Formand ikke på valg i år. Ingolf Ryom – Nielsen fortsætter som formand.  
9. Valg af styrelsesmedlemmer:  

På valg er Inge Frandsen (modtager genvalg) Inge Frandsen valgt.  
På valg er Claus Lisberg. Agnete Bak Jensen valgt.  
 

10. Valg af 2 suppleanter: Nyvalg (da Claus Lisberg afløste Birte Marcussen i maj 2018) 
På valg er Hanne Eriksen (ønsker ikke genvalg) 
Valgt som 1. suppleant: Jens Anthon Christensen fra region Viborg.  
Valgt som 2. suppleant: Anders Øster Jensen, Samsø. 



11. Valg er revisor og suppleant.  
På valg er Henning Søndergaard Andersen, revisor (modtager genvalg). Henning Søndergaard 
Andersen valgt.  
På valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg). Erik Nielsen valgt.  
 
Styrelsen udtrykker en stor tak til de afgåede medlemmer for et godt samarbejde og en fin indsats! 
 

12. Eventuelt. 

Lidt om samarbejdet med DGI.  

Spørgsmål om deltagere fra Spillemandskredsen, der indgår i vagtplanordning til landsstævnet. 

Spørgsmål til Folk College og Folk Camp, om integrationen af de nye unge på eksempelvis 
Bjerringbrokurset.  

Mødedeltagerne fra spillemandstræffet og generalforsamlingen retter en stor tak til Åbenrå 
Folkedansere for venlig modtagelse af os samt for en særdeles god forplejning! 

Mødet slut kl. 12.00.  

 

 

 


