
Årsberetning for 2022 på generalforsamlingen 2023 
 
Jeg vil gerne starte med en tak til alle jer som - frivilligt og trofast -, hver mandag 
eller onsdag sørger for ’den gode dansemusik’. Nogle får hyren for det de laver, 
andre får måske kørsel betalt. Nogle er der bare, fordi det er sjovt og godt at spille, – 
det holder os i gang!  
-og så er der måske også en følelse af, at det er så godt, - skaber så meget glæde, at 
vi er lidt forpligtet på at holde spille- og dansetraditionen i live. 
Oplevelsen af at træde ind i cirklen og spiller og synger ’skuld gammelt venskab’, så 
det giver blanke øjne, det er guld værd. 
 
Frivilligheden kan være svær at styre, den har det med at gribe om sig, - vil du lige, 
når du er færdig, -og så kan du måske også lige, ……. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen 2022, havde SK’s formand gennem mange år 
Ingolf Ryom Nielsen, valgt at træde ud af styrelsen, snakke lidt mindre og spille lidt 
mere.  
 
I november 2022 havde styrelsesmedlem Inge Frandsen takket ja, til fastansættelse, 
og så meget ’virkelighedsarbejde’, at der ikke var tid til frivillighedsarbejdet i Sk’s 
styrelse. Også her – ’mindre snak og mere spil’. 
Tak til Inge for de mange år hun var med. 
 
Ingolf blev så indrulleret igen – som 1. suppleant, tak for hjælpen! 
 
Ligesom det er svært at hverve nye medlemmer, - er det også svært at finde frivillige 
til styrelses-arbejdet.  
På generalforsamlingen 2022, tog vi konsekvensen af dette, og fik 
generalforsamlingens godkendelse til at bruge flere udefra kommende eksperter. 
Dem skal vi blive bedre til at bruge. 
 
Og hvad nåede vi så i 2022: 
 
D 23/4-22 blev vi så, efter 2 års Corona-venten, endelig klar til den praktiske del af 
forspiller-kurset, tillykke til de nye forspillere og tak til Ove Andersen, som stod for 
kurset, og Glad Dans Viborg som gjorde det muligt. 7 nye forspillere er da meget 
godt,  
nu mangler der bare de sidste 5. 
 
Weekenden efter stod Spillemandskredsen, Fredericia Spillemandslaug og Dans 
Danmark sammen om Rasmus Storm workshop, koncert og legestue. 
 En god dag som godt kunne mane til gentagelse. 
 



Sommeren gik slag i slag: 
Uge 26 blev sidste uge på Nørregårds højskole i Bjerringbro, hvor 
Spillemandskredsen gik aktivt ind i indholdet – 30 år på samme højskole er godt gået 
–  
Uge 28 var der Havleik på Færøerne, med deltagelse af ca. 30 dansere og 
spillemænd fra Danmark 
Uge 29 blev der spillet og danset til Landsstævnet i Aalborg 
Uge 33 var der Høng kurset. Vi havde tænkt nordisk - Nordlek i Arendal i syd Norge i 
2024, det blev efter afbud fra Norge til Liv Vester Larsen fra Odense. 
Efteråret var en stille omgang med fokus på aftaler med DD, og forskellige Nordiske 
arrangementer.  
Uge 1 i 2023 var der Snoghøj kursus med Maren Hallberg og Kristian Bugge 
28./1 Fællesmøde med Dans Danmark (om store og små problemer, samarbejde 
osv) 
4. marts og så er vi her! 
 
Mogens Cramer har lavet et stort arbejde med hensyn til at finde fra Bjerringbro til 
Båring Efterskole. Tak for det! 
 
Vi har prøvet at gøre os synlige, så mange steder som vi i styrelsen kunne 
overkomme. 
Hjemmeside, Nyhedsmail, Facebook, Landsstævnet, AKKS, Nordlek, samarbejde 
med forskellige andre organisationer og foreninger. 
 
Spillemandskredsens aftaler med DGI og Dans Danmark har fyldt utrolig meget, 
hvem gør hvad, og hvordan ser fordelingsnøglen ud. Det er en arbejds- og 
økonominøgle som gælder for alle Nordlek arrangementer og for Landsstævnet. 
Vi har arbejdet med Spillemandskredsens ABC –  
heriblandt: hvordan vi opsætter Træf og Generalforsamling – skal det være 1 eller 2 
dage, skal vi afholde en efterfølgende ’Legestue’. 
 
Med tak  
Arne Møller 


