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Formanden har ordet 
Igen i år afholdt vi vores generalforsamling i marts 
I år kom der et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen. Velkommen til Preben 
Cavour, som også blev valgt til næstformand. 

Samtidig vil jeg sige tak til Knud for det store arbejde du har lagt i bestyrelsen og 

klubben. 

Vi har stadig dit nummer så vi kan jo bare ringe. 
Vi fik godt nok alle en brat afslutning på vores forårssæson, men det må vi indhente 

på et senere tidspunkt. Alle vores arrangementer i foråret og i sommer er jo aflyst. 
Alle aflysninger har ikke kostet os nogle penge - stor tak til Hanne og Carsten der fik 
os reddet ud af alle aftaler - specielt Tranum. 

Vi håber så inderligt vi kommer i gang til efteråret. 
Nu håber jeg i alle får en rigtig god sommer og holder jer raske. 

Hilsen til Jer alle 
Monica 
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Dagsorden Generalforsamling i ØSDC 

7 marts. 2020 kl. 13.00 

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:  Monica N. Møller Formand  

                       Knud E. Kristensen -modtager ikke genvalg-  

    Der skal desuden vælges to suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 
10.Afslutning. 

 

Referat 

 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 

 
Der var i alt 20 stemmeberettigede deltagere. 

 
1. Valg af dirigent, Referent og stemmetællere 

Jens Guldmann. blev valgt som dirigent,  
Inger Fogh som referent.  

Som stemmetællere blev valgt, Janni og Knud. 

 

2. Formandens beretning. 

Monica Møller fremlagde årets beretning, se vedlagte. Vedtaget med 
applaus.  

John spørger til Koordinerings møderne hvor bestyrelsen svarede, 

At ØSDC vil spørge på et DAASDC møde snarest. 
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3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.  

Alle havde fået regnskabet udleveret, og Vivi gennemgik regnskab, 
med de enkelte poster. 

Regnskabet blev godkendt, uden bemærkninger. 
Jytte spørger Vivi til Tranum kontoen. 

John roste regnskabet  
Jytte kommenterer underskuddet. Positivt 

Vivi forklarer lidt om opbygningen af regnskabet bl.a. hvordan man 
kan se dækningsbidragene på de enkelte hold i relation til den enkelte 

caller.  

 

4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens 
virksomhed i det kommende år. 

Monica Møller informerede om fremtiden, se vedlagte.  

Convention i Vamdrup som vi har lovet, at være behjælpelig med. 

Monica appellerede til danserne om at give en hånd med. 

 

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 for det kommende år.  

Vivi fremlægger budgettet. Som blev godkendt.  

Leila foreslår hjælp fra kulturelt samvirke, Hvilket selvfølgeligt kan 

prøves, 

Skal være Silkeborg kommune, da formanden er bosiddende der. 

Vivi foreslår ældresagen. Som er personligt. Her er det muligt for den 

enkelte at søge om tilskud til kontingent vedr. fritidsaktivitet. 

Inge Lise undrer sig over denne mulighed. 

Knud synes det kan blive for dyrt, hvis man yderligere sætter 

kontingent hhv danseafgift op. 

Jens Guldmann præcicerede, at ønsker man sig en vare højt nok, så 

betaler man også prisen. 

Karen Margr.? 
Preben  Cavour spørger hvor vi kan hente pengene. Kan man ikke 

skabe flere indtægter, må man vurdere på udgifterne. Indtægter og 

udgifter skal passe sammen. 

John synes vi kører det fornuftigt. 

Vivi fortæller at vi fortsætter som sidste år uden kontingentstigninger. 
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7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
På valg er:  

Monica N. Møller Formand modtager genvalg 
Knud E. Kristensen - modtager ikke genvalg- 

Preben Cavour Indvilger i at stille op til bestyrelsen, 

blev valgt uden mod kandidater. med applaus 

 Der skal desuden vælges to suppleanter.  
 Leila Saxbeck som 1 suppleant. 

     Tove Pedersen som 2 suppleant 

     Begge var tilstede og blev valgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer  

 Jens Guldmann fortsætter. som revisor 

 Kurt Jørgensen fortsætter som revisor 

1 revisorsuppleant. her fortsætter Jytte Christensen. 

 

9. Eventuelt.  

Knud fortæller om Tranum, oplæg fra Hanne Frost, om 

Påskedansen,fra Start og til nu. 

Janni orienterer om Carstens store arbejde. for bestyrelsen. 

Jytte påpeger at vi har 2 gode Callere, som vi skal passe på 

Jens Guldmann opfordrer til, at man på alle hold ikke møder op hvis 
man er forkølet, eller på anden måde er syg på grund af Corona 

Virussen. 

Knud takker for et godt samarbejde i bestyrelsen, gennem fire år 

Preben opfordrer til, at man på generalforsamlingen kommer med nye 

ideer. 

Ingen nye ideer. 

 

10. Afslutning: 

Monica Møller takker Jens Guldmann for hvervet som dirigent med en 
flaske vin 

Monica takker Knud for et godt samarbejde i bestyrelsen med 4 flasker 
rødvin. 

Monika byder Preben velkommen i bestyrelsen 
Dirigent.   Jens Guldmann Gjern 7.3.2020 

Referent    Inger Fogh   7.3.2020 
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Formandens beretning 
Formandens beretning for 2020 – Generalforsamling den 7.3.2020 

Arrangementer 
I 2019 har vi igen afholdt alle vores arrangementer i Gjern Kultur og 

Idrætscenter. Der er kommet ny halbestyrer og det fungerer fint. 

Vi startede med nytårsdansen med Carsten og Søren og 67 veloplagte 
dansere.  

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god ro og orden med 22 
stemmeberettige og igen helt uden kampvalg. Vi fik Vivi ind som kasserer og 

Bugge som bestyrelsesmedlem. Vi fik kaffe og nogle smurte snitter. Der blev 
afsluttet med dans til Bugge. 

Forårsfestivalen med 63 dansere med Carsten Nielsen og Jack Borgstrøm 
som callere blev endnu en god dans, men igen var der plads til flere dansere. 

Johnny Preston kom endnu en gang forbi i juni og kunne trække 67 dansere 
med sig her til Gjern.  

Sensommerdansen med Carsten Nielsen med 40 dansere. Denne gang søgte 
Inger tilskud fra DGI og Idrættens Samvirke, tilskuddet kunne betale Carsten 

honorar. Derudover brugte vi nogle penge på annoncer. 
Med ØSDC på sidelinien har der været påskedans i Tranum med over 80 

deltagere. Som sædvanlig med succes hvor Hanne hvert år laver et stort 

stykke arbejde sammen med Carsten. Det gav klubben et pænt overskud. 
Søndagsdansene med Carsten Nielsen C1 med 3 squares og C2 med 2 

squares hver gang. 
Årets Convention blev afholdt i Sæby med ca. 300  besøgende og nogle af 

dem var fra ØSDC. 
Squaredansens dag blev ikke afviklet i 2019. Men vi gjorde os synlige til 

opvisning i Brædstrup  
Danseaftner  

I 2019 var der i Gjern 15 dansere til Plus og A1. her kunne holdene hjælpe 
hinanden med engle. 

I Galten var der 8 dansere til Plus. 
Begge steder er det Bent Husted der står for undervisningen. 

Mandag underviste Carsten i Hinnerup 2 squares i C1 – 1,5 squares i C2 og 
1 square i C3a. 

C3a holdet blev nedlagt efter forårssæsonen så vi om efteråret dansede C1 

hver anden uge og C2 hver anden uge.  
Begge bånddanshold blev også nedlagt til sommerferien. Der er også lidt 

penge at hente. 
Torsdag havde Carsten A2 i Hinnerup med 9 dansere og C1-indlæring med 8 

dansere. 
På nogle af holdene er der ”heldigvis” stadig lidt overskud af dansere. Jeg vil 

gerne opfordre til at vi er flinke til at skifte ud så alle får danset lige meget. 
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Møder 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. 
Der har været afholdt møde med DAASDC til conventet i Sæby, hvor der ikke 

rigtigt var noget nyt. 
Der er ikke afholdt koordineringsmøde i Region Vest,  kan nok siges vi har 

savnet det så vi kunne se hvornår andre havde danse 
Arbejde mm 

Synlighed 
Vi har i løbet af året prøvet på at gøre os synlige på Facebook, vi får lagt flyer 

derud og Inger er en knag til at lægge billeder derud. 
Er der nogen der har nogen ideer om hvordan vi kan gøre os mere synlige er i 

igen mere end velkommen at komme med forslag. 
Økonomi  

Det vil jeg ikke komme ret meget ind på da Vivi har det fulde overblik lidt 

senere.  
I dag er vi 59 medlemmer – på det højeste var vi 370.  

Bent Husted har været ude og lavet nogle opvisninger der har givet klubben 
ca. 3000/- . 

Hanne har sørget for kinesisk lotteri til vores danse der også har givet lidt. 
Vores danse giver lidt i overskud lidt mere end før. 

Afslutning  
Til sidst en stor tak til klubbens medlemmer for al jeres hjælp til vores 

arrangementer. De bordplader er altså tunge for piger at flytte rundt på. 
Vi skal ikke glemme vores callere Bent og Carsten der trofast hjælper os ud af 

linedance. 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Formand  
Monica Møller 
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Fremtidsvisioner for ØSDC 2020 
070320 

Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i 
det kommende år –– 07032020  

Planlagte/afholdte arrangementer 

Nytårsdansen den 5.1.2020 med nogle veloplagte Callere: Søren Lindergaard 
og Carsten Nielsen. Vi var ca. 85 dansere. Dansestedet var igen Kulturhuset i 

Gjern og det fungerer rigtigt fint. 
Forårsfestivalen - afholdes her i huset den 21.03.2020.  

Vi glæder os til skulle danse til Stefan Sidholm og vores Carsten Nielsen. Håber 
der er rigtigt mange der har lyst til at deltage. Der danses: M-P-M-A1 og A2-

C1. 
Tranum - Påskedansen holdes i år den 8-9-10 april. Der er udsolgt med 

pladser men jeg ved Hanne kæmper for at finde nogle flere madrasser. 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 i kan jo 

komme bare en dag. 
Dansens Dag – Der er ikke noget endnu men vi deltager selvfølgelig (hvis vi 

ikke er for gamle) hvis der er nogen der spørger. 

Danish Convention – bliver i år afholdt i Vamdrup den 5-6-7 juni. Callere er 
Sandie Bryant (USA) – Paul Bristow (UK) – Robert Milestad (SE) – Carsten 

Nielsen (DK)Søren Lindergaard (DK). Et arrangement vi skal støtte så 
convention stadig findes i Danmark. 

Sommerdans – Med Johnny Preston bliver igen i år afholdt i Gjern den 
26.6.2020. 

Sensommerdans – afholdes i Gjern med Carsten Nielsen og Bent Husted som 
caller søndag den 13 september. 

Søndagsdanse – Der er planlagt 3 søndagsdanse her i foråret, den 19.1.2020 
var det C1.  I morgen den 8.3.2020 er det C2 og den sidste afholdes den 

26.4.2020 med C1. 
Søndagsdans C1- indlæring afholdes 5 gange i løbet af forår og efterår 

Om der bliver søndagsdanse til efteråret er ikke fastlagt endnu. 
Holdopstart 

Vi har heller ikke i 2020  planlagt holdopstart for begyndere. 

Vores undervisere er fortsat Bent Husted i Gjern og Galten. Carsten Nielsen 
har holdene i Hinnerup om mandagen og torsdagen.  

Vores C3A  hold stoppede sidste år til sommerferien 
Nu danses der C1 og C2 hver anden mandag og det er de alle glade for det er 

jo mange der kører langt for at danse 
DGI – Vores samarbejde med DGI fortsætter og vores kontaktperson er ?? ved 

vi efter generalforsamlingen.  Vi får nu ingen tilskud til sensommerdansen. Det 
skal vi søge om stort arbejde men Inger gjorde det godt. Men vi får mange 

relevante oplysninger løn – skat m.v.. Vores forsikring er også gennem DGI. 
Kontingentet er givet godt ud. 
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Almindelig orientering 

Vi fortsætter med at udgive et medlemsblad en gang om året på vores 
hjemmeside og det bliver inden sommerferien, hvor referat fra 

generalforsamlingen vil være vedhæftet. Har I input til bladet, vil det være 
rigtigt dejligt at modtage dette. Det kunne være en danseoplevelse herhjemme 

eller i udlandet eller andet I synes andre skulle læse om. 
Endvidere vil vi være en klub i udvikling 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. Det er 

nemt og vi bliver jo ikke yngre. Minusset er at vi ikke får de store overskud fra 
vores boder. 

Vi arbejder på hvordan vi får klubben til at hænge sammen økonomisk, der 

skal findes en løsning, er der nogen der har gode ideer tager vi imod. Kan 
fortælle det er blevet bedre. 

Mere om dette fra Vivi 
Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside. 

Det var hvad bestyrelsen ville fremlægge om hovedlinjerne for klubben for det 
næste år. 

Bestyrelsen ØSDC 
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Indlæg fra Hanne Frost  

Påskedansen i Tranum 2020 blev vi desværre nødt til at aflyst pga. 
omstændighederne med Corona. 

Vi havde ellers det største antal tilmeldt vi nogensinde har haft. 
Vi havde venteliste, og vi var ude i Bed & Breakfast for at have plads til nok til 

alle. 
MEN det er lykkes for os, at få de samme Callere i 2021. Det er et fantastisk 

hold: Michael Kellogg, Thomas Bernhed og så vores egen Carsten. JUBII hvor 
vi glæder os.  

De tilmeldte dansere havde den mulighed at få pengene tilbage eller lade 
indbetalingen overført til 2021, hvorved de så får dansen til en reduceret pris. 

Der er en meget stor del der har overført deres indbetaling til 2021, det er 
dejligt, så nu ser vi fremad og glæder os til at lave dette arrangement. 

Har du fået lyst til at deltage, så se flyere på ØSDC’s hjemmeside under 

arrangementer. 
https://www.osdc.dk/PR/Flyers/2021/Tranum-2021_Udg1.1-CUN.pdf  

Yellowrock Hanne Frost 
 

 

  

https://www.osdc.dk/PR/Flyers/2021/Tranum-2021_Udg1.1-CUN.pdf
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Indlæg fra Knud og Inge Lise 

Squaredansen og Coronaen. 
Er der noget, som absolut ikke går godt sammen, så er det Squaredans og 

Coronavirus. 
Når vi danser Squaredans er vi tæt sammen, giver hånd både før og under 

dansen og de mange kram er jo en selvfølgelig del af samværet. Og alt dette 
er nærmest forbudt og frarådes af Sundhedsstyrelsen. 

Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned og dermed også vores 
Squaredans. 

Dette indebar jo også, at al undervisning og andre aktiviteter blev sat på 
pause. 

En af de større aktiviteter var her vores årlige Påskedans den 8. - 10. april i 
Tranum. 

Som medlem af Tranumudvalget ved vi, at Hanne Frost laver et stort arbejde 

for at samle trådene til dette arrangement, som vi hvert år glæder os til og ser 
frem til. Da Danmark blev lukket ned den 11. marts, var der ikke længe til 

Påskedans 8. april, og der skulle træffes afgørende beslutninger. 
Der skulle tages kontakt til Tranum Strand Kursus - og Feriecenter og 

forhandles omkring den økonomiske situation, så man havde mulighed for at 
kompensere deltagerne, lige som callerne skulle kontaktes. 

I den forbindelse vil vi gerne fremhæve og rose vores altid hjælpsomme og 
engagerede Caller Carsten Nielsen for det kæmpe store arbejde han lagde for 

dagen i weekenden, fredag til søndag den 13. - 15. marts, hvor det lykkedes 
for ham at få en aftale i stand med Tranum omkring afvikling 2020 og ny aftale 

for 2021, aftale med Michael Kellogg og Thomas Bernhed omkring allerede 
etablerede udgifter og ny aftale for 2021 og udarbejdelse af ny Flyer for 2021. 

Stor tak til Carsten Nielsen for dette store tiltag. 
Alt dette lykkedes med bravur og Hanne kunne kontakte danserne og tilbyde 

penge tilbage eller overførsel til 2021. Mange valgte at overføre beløbet og der 

er derfor allerede mange tilmeldte til 2021. 
Efter nu at have gået herhjemme i en slags selvvalgt isolation, under devisen 

samvær på afstand, og hver for sig, er det gået op for os, hvor meget 
Squaredansen betyder for os, både dansen og den sociale del, og vi savner det 

rigtig meget og jer alle sammen. 
Hvornår vi kan komme i gang igen, er i skrivende stund 16. april uvist, da der 

tales meget om smittekurver, sårbare grupper, samvær hver for sig, holde 
afstand og ikke mindst vaccine. 

Men et er sikkert. Vi glæder os utrolig meget til vi ses igen og kan opleve 
glæden ved både dansen og det sociale samvær. 

Kærlig hilsen og kram (på afstand), pas nu på jer selv og hinanden. 
Inge Lise og Knud, Vejle. 

 

 
  



ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB 
Nyhedsbrev 

Maj 2020 - nr. 103 

 - 12 - 

Indlæg fra Janni 
Corona 

Nu er der snart sommerferie, men det har vi jo haft længe fra vores dejlige 

hobby. Det er så trist, at vi ikke kan mødes og danse og grine og lære, men 
det kommer forhåbentlig igen.  

Synes, det var rigtig slemt ikke at skulle til Tranum i påsken, men det kunne 
heller ikke være anderledes. Fantastisk flot stykke arbejde Hanne Frost og 

Carsten Nielsen lavede, således vi blot kunne udsætte det hele til 2021 og så 
endda med samme callere. Tak for jer. 

Heller ikke dansen med Johnny Preston i juni kommer vi til at deltage i.  
Håber I alle må få en god sommer i det danske land, at vejret arter sig fra sin 

bedste side og vi alle er raske. Ses forhåbentlig til ny sæson sidst i august. 
Janni Thye Lystrup 

 
 


