
Formandens beretning for året 2016 

2016 har i mange henseender været et godt år for spillemandskredsen. 

Vores hovedvirksomhed, kurserne, bliver generelt flittigt brugt.  

Når vi laver et budget for det næste år gætter vi på hvor stort 

overskuddet fra landsstævnet bliver. Det er en svær disciplin og man må 

sige at vi har ramt meget ved siden af med hensyn til overskuddet fra 

Assens. 

Vi piber ikke, men vi skal dog huske på at træerne ikke vokser ind i 

himmelen. 

 

Generalforsamling 2016 

Korup-Ubberud Folkedansere havde sagt ja til at huse os for en weekend. 

Foreningen havde lavet et flot arrangement hvor de havde været ude at 

spørge de lokale om at sponsere noget til weekenden. Vi var meget glade 

for at være der og der var intet overladt til tilfældighederne. En stor tak 

for det. 

Fredag aften var det Annmarie Grams, der førte os gennem nogle gode 

melodier. 

Lørdag dag og aften var det den lokale spillemand Jesper Vinther 

Pedersen der stod foran orkesteret. 

På generalforsamlingen om søndagen blev Anne-Mette Jansen valgt ind i 

Styrelsen, hvor Anne-Mette  sammen med Michael S. Pedersen har taget 

en stor tørn med Landsstævnet KØST  2017. 

 



Landsstævne 2016 

Det blev et godt landsstævne med indslaget ”For fulde sejl” 

Et meget flot syn. 

Mette Dyekjær , der stod for musikudvalget, havde en stor opgave med at 

få tingene til at hænge sammen.  

 

Nordlek  

Anne-Grete er stadig vores repræsentant ved møderne i Nordlek. 

Det næste Nordlek bliver i Falun i 2018. 

 

Kurserne 

Vores kurser er med en enkelt undtagelse en meget stor succes. 

Kursuslederne sørger for at det er inspirerende at komme til vores kurser 

med gode instruktører og spændende indhold. 

 

Eneste undtagelse er forspillerkurset, der afholdes hvert tredje år. 

Hvis i sidder og tænker på, at der mangler et kursus med et bestemt 

indhold, så giv en i Styrelsen et praj om det, og vi vil tage det med i vores 

overvejelser. 

Trin og toner 

Bladet udkommer fire gange om året. 



Der er ingen tvivl om at Folkedans Danmark på sigt ønsker at T&T kun 

udkommer elektronisk. Så kan modtagerne selv skrive bladet ud, hvis de 

ønsker det. 

 

Elektroniske noder 

Der er i 2016 ikke sket noget mht. elektroniske noder, men et udvalg 

samles d. 12, marts 2017 for at udstikke en køreplan for digitaliseringen. 

 

Forlaget 

I forbindelse med at omlægge forlaget, så vi slipper for momsen var 

bestyrelsen og Lisa Rogild på Nørgårds Højskole for at se hvor meget 

diverse bøger havde taget skade af at være oplagret i kælderen på skolen. 

Det var deprimerende. 

De fleste af bøgerne lugtede gammelt (hengemt). 

Der var ikke andet for end at køre de usælgelige bøger til destruktion. 

Vi har derefter fået vores revisor Regnar Staugaard til at kontakte Skat for 

at høre hvordan vi skal gøre for at få afviklet forlaget. 

 

 

 

DGI, FD og Spillemandskredsen 

Spillemandskredsen har i 2016 haft et møde med DGI og FD, hvor der blev 

drøftet fælles tiltag i fremtiden. 



Der er pt. samarbejde mellem organisationerne når der afholdes Nordlek 

og det kunne være at samarbejdet kunne udvides til andre aktiviteter. 

Tak 

En stor tak til alle, der støtter op om Spillemandskredsen. 

Det er dejligt at folk stiller op, når der er behov for det. 

Det være styrelsesmedlemmer, kursusledere, hjælpere til landsstævner 

etc. 

Det er disse ildsjæle, der får det til at hænge sammen. 

 

Ingolf Ryom-Nielsen 

Formand 

 


