Fanerne føres ind til ”Den Skæve March”
Velkommen – nr. 56 Se det summer af sol
Vi skal mindes Inga Strøm
Vi vil rejse os og mindes hende mens vi synger
Nu er jord og himmel stille
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning ved generalforsamlingen
torsdag d. 17.juni 2021 kl. 19.00 i Foreningshuset Vestermarie Skole
Det er en mærkelig tid, vi har levet i, i lidt over 1 år nu. Vi har næsten ikke kunnet mødes og danse
eller synge. Vi har forsøgt at komme i gang et par gange, men er hurtigt blevet ramt af nye
restriktioner, der har gjort det umuligt. Vi har gennemført en tur ud i det blå, vi har været i
Kyllingemoderen til et udendørs arrangement, og få andre ting er lykkedes. Hvis vi tager tiden helt
frem til i dag med, er det endelig lykkedes at komme i gang med en smule sommerdans. Først i det
fri, og nu endelig i gymnastiksalen igen. Baldanserne er også kommet i gang.
Vi var ellers kommet godt i gang med dans med 8. og 9.klasse på Nyker fri idrætskole. De var
meget engagerede og det tegnede rigtig godt. Det blev også ødelagt af Corona.
Det er ikke værd at kigge mere tilbage. Vi må se fremad. Vi er blevet bedt om nogle opvisninger på
Melstedgård igen. Jeg har meddelt, at det må blive med underholdning, som det nu lader sig gøre.
Vi kan spille, og danserne kan danse de danse, vi kender, og vi kan også synge lidt bornholmsk og
lave anden underholdning. Det gjorde vi stort set også sidste sommer, og det var de faktisk glade
for.
Krydstogtskibet, som vi har danset på flere gange, har bestilt os til et antal opvisninger i 2022. Det
må vi jo se at blive klar til.
Ellers må jeg sige, at det hele går noget tungt for tiden. Vi mister medlemmer, og der kommer ikke
mange nye til. Måske trænger der til at komme nye boller på suppen? Jeg synes, vi har forsøgt
mange ting. Og det virker lidt, men ikke nok. Jeg er på valg i år, og jeg viger gerne pladsen for en
ny iderig formand, der er klar til at gøre tingene på en anden måde.
Bortset fra det, så er vi ikke gået helt i dvale. Der er planlagt mange aktiviteter hen over efteråret.
Der er tur ud i det blå, Kyllingemoderen, sæsonstart, høstfest o.s.v., som I har set i nyhedsbrevet, og
så bruger Jensen og Bugge en hel weekend på Bornnholm i forbindelse med deres 20-års jubilæums
turne. Det må vi glæde os til.
Folkedans Danmark er i gang med den helt store omlægning. Der skal startes en ny og bredere
danseorganisation – Dans Danmark. På sigt er det meningen at al dans skal samles under den hat.
Lige nu er det ud over Folkedans Danmark, Danmarks sportsdansere, Dansk Senior dans, og
Traditionel square og contradans i Danmark, der er med i arbejdet.
Folkedans Danmark vil blive nedlagt til nytår, hvorefter Folkedans Danmark vil være en afdeling af
Dans Danmark, der stiftes her i efteråret. Jeg ved ikke, hvor meget vi vil kunne mærke forskellen ud
over at kontingentet skulle blive lavere. Kontingent strukturen skal lægges om, så vores
lokalforening skal betale et kontingent for foreningen og et kontingent /medlem. Samlet set skulle
det stadig bliver billigere for foreninger med over 9 medlemmer. Dernede er vi dog ikke endnu!
Det kommer nok til at betyde vedtægtsændringer til næste generalforsamling.
Og så mister vi indtægterne fra julekalenderen. Den bliver ikke lavet i år, eftersom Folkedans
Danmark lukker til nytår.

I den forbindelse kan jeg også nævne, at vi i bestyrelsen har talt om at ”slanke” den nuværende
bestyrelse. Vi kunne godt nøjes med at være 4 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. Hvad mener
forsamlingen om det?
Vi har meldt os ud af Multihuset, og er i stedet blevet en del af dette foreningshus i Vestermarie. Vi
har fået tilbudt noget depotplads, og vi bruger i forvejen Folk og Fæ's lokale til bestyrelsesmøder
m.m. og i år har vi så generalforsamlingen her i kantinen. Så alt i alt passer det os meget bedre end
Multihuset. Vi bruger også gymnastiksalen, men den er ikke en del af foreningshuset.
Det er gratis at være brugere her i huset. Men vi slipper ikke for at deltage i fælles rengøring.
Jeg ved endnu ikke, hvor meget dansefestival, der bliver i år. Sidste melding var, at der var tilmeldt
2 foreninger, hvilket næppe er ret mange deltagere. Vi må se, hvordan det udvikler sig.
Bruger I hjemmesiden? Der er altså tit gode og sjove billeder og video at se. Susan er fantastisk til
at tage billeder, filme og lægge det hurtigt og flot på siden.
Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god
valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende
spillemænd spiller uden beregning i aften.
Niels Anker

