
Referat af Spillemandskredsens ordinære generalforsamling 5. marts 2017

Antal deltagere: 22

1. Valg af dirigent
Michael S. Petersen

Dirigenten fastslog af den ordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt i henhold til 
vedtægterne.

2. Valg af referent
Anne-Mette Jansen

3. Formandens beretning forelægges til godkendelse
Ingolf Ryom-Nielsen fremlagde beretning.
Kurserne er gode og velbesøgte. Dog har forspiller-kurset ikke deltagere nok og giver dermed et 
stort underskud, der er brug for nytænkning af kurset.
Landsstævnet i Assens var et godt stævne for deltagerne, men gav kun lille overskud. 
Generalforsamlingen i 2016 var et rigtig godt arrangement og lokalforeningen fik gennem 
sponsoraftaler et pænt overskud 
KØST2017 er i fuld sving.
Anne-Grete deltager i Nordlek-samarbejdet.
Nodefonden og Forlaget er afvikle iht. instruktion fra SKAT.

Kommentar om, at Assens var rigtig godt, men at en workshop blev betegnet som småbørns- 
pædagogik. Der manglede en mere detaljeret beskrivelse af selve kurset. Styrelsen tager det til 
efterretning.

Kommentar om, at Spillemandskredsen har en vigtig del i at hjælpe kommende forspillere på vej. 
Kunne måske være en del af Bjerringbro. Styrelsen tager det med til kursusudvalget.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
Regnskabet er sendt ud til dagens tilmeldte deltagere og kommentarer blev modtaget.
Styrelsen budgetter med underskud, fordi der er en pæn likvid beholdning, og der prioriteres at 
bruge penge på kurserne for at udvikle og fastholde medlemmer.
Tilskud til B&U-Træf og kurser ttt er større end budgetteret med, da der er givet tilskud til opstart af 
et ungdoms danse- og spillekursus på Stevns. Spillemandskredsens har ikke selv initiativer på 
børne- unge kurser (udover unge på Bjerringbro), så vi ville gerne støtte, når andre tager initiativ. 
Opbakning til at støtte unge-kurser.
Forslag om at hæve deltager-gebyret for Bjerringbro, når kurset giver stort underskud.
Bedre at tilbyde kurser og aktiviteter end at have en stor formue. Dog bliver der også givet udtryk 
for bekymring for at budgettere med underskud.

Regnskabet blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller styrelsen
Styrelsen har indsendt et forslag om vedtægtsændring af §7 og §14 som følge af nedlægning af 
Forlaget og Nodefonden.
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I henhold til §12 skal der ved vedtægtsændringer være minimum 5 medlemmer fra hver region 
tilstede. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, derfor skal der 
indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen har indkaldt til ekstra ordinær 
generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

6. Fastsættelse af kontingent
Styrelsen foreslår uændret kontingent.

Styrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget

7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år
Aktiviteter som nævnt i Kursusfolderen
Digitalisering af noder
Budget for 2017 blev delt rundt

Kommentar

Skidtspil-kurset var rigtig godt. Overvej om det kun skal være hver andet år.
Ros til, at der er blevet ryddet op i noderne.
Giver god mening, at der er underskud, da kurserne er grundlag for, at vi fortsat har 
spillemænd.
Det giver ikke mening at budgettere med underskud på dagligt drift.
For at undgå underskud skal man sænke udgifterne eller hæve indtægterne, forslag om at 
hæve prisen for deltagere på kurset.
Forslag om at fremlægge budget 2 år frem.

Styrelsen tager kommentarerne til efterretning og bestræber sig på at ændre kurserne, så de 
på sigt ikke giver underskud.

Budgettet blev godkendt

8. Valg af formand: Ingolf Ryom Nielsen (modtager genvalg)

Formanden var ikke på valg.

9. Valg af styrelsesmedlemmer:

På valg er Mette Dyekjær Pedersen (ønsker ikke genvalg)
På valg er Bjørn Kiilerich (ønsker ikke genvalg)

Birte Marcussen fra Viborg blev valgt 
Inge Frandsen fra Arden blev valgt

10. valg af 2 suppleanter
på valg er Claus Lisberg (modtager genvalg) 
på valg er Hanne Eriksen (modtager genvalg)

Claus Lisberg og Hanne Eriksen blev valgt

11. valg af revisorer og suppleant
på valg er Henning Søndergaard Andersen, revisor (modtager genvalg) 
på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg)

Henning Søndergaard Andersen og Erik Nielsen blev valgt



12. Eventuelt

Det er dyrt fremstille nodebøger, så hvis der skal nye bøger til, så anbefales det at printe dem i 
stedet for at trykke dem.
Styrelsen har ved genoptryk printet.

Ros til Pia Nygaard for gehørspil på kurset.

Trin og Toner må gerne blive digitalt, da den kan printes ud. Som det er i dag, er der for lang tids 
varsel for at få noget med i Trin og Toner.

Der mangler en afløser for Lisa Rogild til at styre vores nodesalg . Lisa vil gerne stoppe senest næste 
sommer. Styrelsen undersøger, hvor meget Forlaget fylder i hyldemeter.

Der er officielt 75 års jubilæum i maj 2018. Styrelsen har brug for ideer. Der blev givet følgende:

Holde det i forbindelse med generalforsamlingen.
Melodikonkurrence.
Noget andet end et spillemandskursus -  noget socialt 
Bowling
Weekend-kursus
Stomp
Kombination dans/musik
Kursus i andre instrumenter end det man er vant til.
Tv, radio
Officiel reception -  også for dansere
Holde det et sted, hvor der er mange mennesker i forvejen -  der er dog ikke landsstævne i 
2018.
Dobbelt bal med både spillemandsbal og en hyret kendt gruppe.
København, Tivoli 
Bo Boysen som dirigent 
Dronningen
Havhingsten fyldt op med spillemænd der sejler ind i en fjord.
Flere jubilæums-arrangementer
Punkt på hjemmesiden om forslagskasse til jubilæum
Århus er europæisk kulturby i 2017.
Vi skal gøre noget, vi selv synes er sjovt 
Skal overveje om PR-værdien er pengene værd.
Esbjerg, hvor folkemusikkonservatoriet ligger og samtidig have bedre samarbejde med
folkemusikkonservatoriet
Jubilæumsudvalg
Der skal sættes rigeligt af.

Sted for næste års generalforsamling er ikke fastlagt endnu. Der efterlyses en værts-forening.


