Referat af infomødet før generalforsamling i Spillemandskredsen, den 3. marts
2019, Rødekro

REGIONER
Nord, Erik Vognsen Nielsen:
Øveaftener hver anden fredag med Ivan Amtoft som leder.
Koncert på Gjøl i efteråret 2018, deltagelse i Kyndelmissefesten i Sæby 2019 og
ellers deltagelse i legestue i Frederikshavn. Der afholdes desværre ikke længere de
små korte, men gode kurser den første weekend i november i Godthåb.
Folkedanserne hjalp med betalingen af instruktør. Regionsformanden for Folkedans
Danmark ville ikke længere være med til at støtte projektet. De ville ikke rejse helt
fra Frederikshavn for at deltage.
Sjælland, Michael S. Petersen:
Noget med et Præstø – stævne og deltagelse i forskellige arrangementer. Det er
vigtigt at vise ansigt, selv om det skulle være med nok så få deltagere.
Syd, Anne-Grete Jensen:
Ligger underdrejet pga. personalemangel

GENERELT
PDF- udgave af medlemslister, stadig ok?
Almindelig tilslutning til at fortsætte med listerne. Ifl. Dataforordningen § 13 er det i
orden at sende en liste ud til alle medlemmer, hvis man i forvejen har gjort det
bekendt, dvs. hvis man har oplyst hvilken brug man vil gøre af det.
Genoptryk af 358, bind 1, pris er indhentet. Skal vi investere?
(Priseks. 100 stk. koster 29.000 kr. i trykkeomkostning. 200 stk. koster 33.000 kr.).
Et forslag fremme om, at man selv får printet sin nodebog ud, ud fra pdf. Man kan
evt. få lavet en hardback i lighed med et familiealbum.
Et andet forslag om at indsamle nodebøger fra dødsboer.
Forslag om at henvise til et firma, som kan printe det for os.
Det koster en formue at opbevare nodebøgerne for Spillemandskredsen.
Forslag om, at nodeudvalget kommer med en idé om tryk til Styrelsen.
Er formen ved Bjerringbro stadig ok?
Bjerringbro er over for mange dage.
Længden er styrken.
Hvis det bliver kort, forsvinder ideen med det.
Prisen er for høj.

Opholdet på højskolen betaler man selv. Instruktionen betaler Spillemandskredsen
for sine medlemmer.
Vi skal prøve at hverve nogen til fundraising.
”Støttet af Spillemandskredsen” kunne være en ide til arrangementer rundt
omkring. Eks. til ”Musik over Præstø”. Støtten behøver ikke at være stor.
Info om integrering af forspillerkursus på Bjerringbro:
For at optimere kurset dér og for at samle kræfterne på det samme sted af
økonomiske hensyn.
SPOT-kurser: Spillemandskredsens Idé om at komme ud i regionerne og erstatte
eller supplere eksisterende kurser
Idéen blev vel modtaget. Især var der ønske om særlige genrer, bl.a. tango.
Hvor er der i forvejen kurser rundt om i landet?
Det punkt nåede vi ikke.
Forslag og ideer?
Det punkt nåede vi ikke.

