Referat Generalforsamling Spillemandskredsen 08.03.20. Kalundborg.
Deltagere: Ingolf Ryom Nielsen, (IRN), Inge Frandsen (IF), Anne-Grete Jensen (AGJ), Arne Møller (AM),
Agnethe Bak Jensen (Agnethe), Birger Jensen (BJ), Mogens Hermansen (MH), Michael Petersen (MP),
Gunnar Petersen (GP), Erik Nielsen (EN), Claus Lisberg (CL).
1. Dirigent: MP
2. Referent: Agnethe
3. Formandens beretning ved IRN. Vedlagt.
Kommentarer:
• Styrelsen: Hjemmesiden Folkalender.dk ved Natasja Vosgerau Hansen er
støttet af SK, men er ikke støttet af FD.
• GP: Søgemaskine til elektroniske noder: Man kunne med fordel arbejde
sammen med Poul Møller, Region Sj., som har lavet hjemmesiden
”findmindans.dk”
• CL efterlyser kommentarer til Landsstævnet i Varde 2019 fra SKmedlemmer: EN: Fantastisk stævne, god logistik. AM: Mere spilleaktivitet
ønsket. Styrelsen: Vil tage hensyn til dette i 2020.
• CL: Spørger til deltagerantal på kurser: Styrelsen: Er gået lidt ned, men
tilfredsheden med kurserne er generelt stor.
• CL: Spørger til behovet for den elektroniske information i T&T. Styrelsen:
Ingen har rost den elektroniske form. Flere foreslog at papirmediet kom på
banen igen under en eller anden form.
• EN: Hvis der skal ændres vedtægter, kunne man nedsætte et udvalg til at
udarbejde forslag.
• MP: Finder, at kvaliteten i kurserne udvandes, når man sparer
instruktørtimer. AM svarer: Kurser forsøges gennemført trods underskud,
hvis der er et relevant antal kursister at undervise.
Beretningen vedtaget med ovenstående bemærkninger.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2019:
AGJ: Driftsregnskabet udviste et flot resultat med positiv udvikling i forhold til budgettet.
Dette skyldes bl.a. at Landsstævnet i Varde gav mere i overskud end forventet. Nedgang i
kontingent skyldes vigende medlemstal. Der er sendt rykker til dem, der ikke har betalt.
Kommentarer:
EN; Spørger om mulighed for SMS-reminder for kontingentbetaling. AGJ: Mail er lettere.
MP: Gæld til projekt? Stammer fra administration af Dansemaraton på KØST 2017.
CL: Betaling til T&+T? AGJ: Vi betaler 8% af omkostningerne.
Regnskab vedtaget.
5. Indkomne forslag: Ingen.
7.

OBS: Punkt 7 blev valgt behandlet før punkt 6 a.h.t. Fastsættelse af kontingent.
Arbejdsplan for det kommende år:
AGJ: Budgettet for 2020 er justeret. Der er større underskud på kurser, mindre på stævner.
CL: Spillemandskredsens opgave er at løfte opgaver, der er for omfattende for en lokalforening.
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MH: Frygter at forspillerkurset bliver mindre givende, når det er en del af Bjerringbro kurset. IRN:
Kurset er flyttet på grund af manglende tilmelding. AGJ bakker MH op. Forslag: Man kan forsøge at
arrangere et selvstændigt forspillerkursus på få dage.
Budget 2021: Det fremlagte budget blev nedstemt, og der blev stillet ændringsforslag om at
generalforsamlingen beslutter, at formuen kan anvendes til nye tiltag, kurser/træf.
Forslaget:
• kr.20.000 til samarbejde med andre,
• kr. 20.000 til udvikling af kurser og uddannelse
• 10.000 til specielt samarbejde med unge.
Vedtaget som ændringsforslag til Budget for 2021.
Budgettet vedtaget og aktiviteterne overgår til Styrelsen.
MH nævner Komfolkdans i Århus som en inspiration.
6.

Fastsættelse af kontingent for 2021:
Der blev fremsat forslag om at sænke kontingentet. Et forslag om at sænke kontingentet til 390 kr.
forkastes med 3 stemmer for og 6 stemmer mod. Kontingentet fastholdes på 450. Der er flertal for
at øge kvaliteten af udbudte aktiviteter hellere end at sænke kontingentet.

8. Valg af formand: Ingolf Ryom Nielsen genvalgt for 2 år.
9. Valg af Styrelsesmedlemmer: Arne Møller og Anne-Grete Jensen genvalgt begge for 2 år
10. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år: Jens Anthon Christensen genvalgt som 1. suppleant.
Anders Øster Jensen genvalgt som 2. suppleant.
11. Valg af Bilagskontrollant (revisor) : Henning Søndergaard Andersen genvalgt.
Valg af suppleant: EN modtager ikke genvalg. Mogens Hermansen blev valgt.
12. Eventuelt:
EN foreslår lydanlæg ved aktiviteter, så spillet kan høres. MP foreslår PR-artikel om lyd i bl.a. Trin &
Toner.
CL foreslog at Spillemandskredsens medlemmer, som kommer langvejs fra f.eks. Bornholm, kan
deltage i Generalforsamlingen gratis. Trist, at der er så få til træf. Skolelogi afskrækker mange.
Forslag om at arrangere indkvartering hos lokale SK- eller FD-medlemmer. Vandrehjem? Airbnb.?
MP: Det videre forarbejdede logo for SK (med harmonika) er flot, -men synes ikke, der skal være
ring om. Hvid skrift på mørk baggrund er svær at læse. Bestyrelsen vender tilbage vedr. logo.
CL: SK´s nodebank er flot, ros til GP for at flot arbejde. CL er spurgt om at indspille melodierne til
Avernakøhæftet. Kunne evt. kobles på SK´s nodeside.
Forslag: Instruktionsbog på YouTube til brugen af SK´s nodeside.
8.marts 2020

…………………………………….
Ingolf Ryom Nielsen
Formand

…………………………………….
Michael S. Petersen
Dirigent
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Agnethe B. Jensen
Referent

