Fanerne føres ind til ”Den Skæve March”
Velkommen – Vi synger de bornholmske vers til ”Godmorgen lille land”
Vi skal mindes Poul Clausen
Vi vil rejse os og mindes ham mens vi synger
Nu er jord og himmel stille
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning ved generalforsamlingen
søndag d. 16.februar 2020 kl. 19.00 i Nylars forsamlingshus.
Det er nu 8. gang, jeg skal lave en beretning. Jeg gør, som jeg plejer. Kigger i beretningen fra sidste
år, og bruger den som skabelon for indholdet i år. Nej nu må starten i hvert fald være anderledes.
Forandring fryder. Er det sandt? Både ja og nej. Formanden for DGI Bornholm – Ole Drejer – har
flere gange sagt: ”Hvis du gør, som du plejer, så får du det, du plejer at få. Er du ikke tilfreds med
det, du plejer at få, må du gøre noget andet”.
Da jeg startede som formand, var det ikke tilfredsstillende at se en forening stille og roligt miste
medlemmer. Der måtte gøres noget anderledes. Den situation er ikke ændret. Vi har forsøgt mange
nye veje. Vi må stadig lede efter nye veje. Der har gennem årene været små positive reaktioner hist
og her, men de har absolut været små, og medlems tilgangen har svært ved at følge
medlemsafgangen.
Det bliver sværere og sværere at stille opvisningshold.
Nu må jeg lige huske mine 2 kæpheste. Vær positiv og vær synlig. Nu var jeg lige ved at glemme
det med positiviteten.
Der er bestemt positive ting at fortælle om året, der gik. Vi havde stor tilgang til dansefestivallen, og
det gik rigtig godt. Vi har givet 6 krydstogt opvisninger, som også gik rigtig godt. Jeg har netop
modtaget bestilling på 4 opvisninger i år. Det er den samme kunde som sidste år og det samme skib.
De var tilsyneladende rigtig godt tilfredse med det, vi lavede.
Det må også være postitivt, at vi har et ungdomshold, selvom det ikke er blevet det, vi drømte om.
Vi havde også et velbesøgt bal.
Synlighed. Jeg synes, vi gør en stor indsats for at være synlige. Både i medierne og ved at være med
i Multihuset og når DGI dans og musik laver arrangementer o.s.v. Det giver også lidt resultater, men
det store gennembrud lader vente på sig.
Jeg vil ikke gå ret meget i dybden med årets arrangementer generelt. Det ligner meget ”som det
plejer”, men enkelte ting kommer nu.
Dansefestivallen blev besøgt af 230 tilrejsende dansere, spillemænd og ledsagere. Væsentligt flere
end de seneste år. Det var godt. Musikhuzet kunne melde udsolgt til koncerten. Vi tilbød igen
danse- og musikworkshops og guidede byture.
Fionia Stringband leverede musik til både workshops og koncert. Desiree var med som
danseinstrkutør. Det var en rigtig god oplevelse.
I år er der forhåndstilmeldt omkring 200 dansere. Primært fra Norge og Sverige. Det ser jo lovende
ud. Fionia Stringband + Michael Graubæk's kone Desirée kommer igen, og de laver både danseog musik workshops.
Vi deltog i landsstævnet i Varde med 11 personer. Det var en god oplevelse som sædvanlig.
Der ser ikke ud til at blive landsstævne i 2020. Jo det bliver der alligevel - i Horsens! På et
tidspunkt var det lige ved at komme til Bornholm. Jeg er glad for, at vi fik sagt fra.

Vi har haft gang i noget dans med en klasse på Davidskolen. Jeg håber lidt på en fortsættelse,
hvilket jeg har lagt op til.
Og vi har sandelig været på Højskolen og lavet ”ryste sammen dans” med de nye elever i januar i år.
Vi havde besøg af Susanne fra Norge, som lavede et dejligt kursus i norske danse. Ud over at hun
var god til at lære os dansene, var hun også rigtig god til at fortælle om dansens historie.
Hun kommer igen – sandsynligvis til august /september i år. Vi skal repetere det, vi lærte sidst.
Susanne kender meget til dansetraditioner fra store dele af verden. Selv er hun mest optaget af
græske danse i øjeblikket. Måske får vi en smagsprøve på det?
Højskolen, Multihuset, Foreningshuset Vestermarie
Hvor skal vi danse?
Vi har netop indledt et nyt samarbejde med Højskolen. Vi havde et godt møde med Allan Gardersøe,
der er meget interesseret i, at vi vender tilbage. Han er også meget interesseret i, at vi alle bliver
medlem af skolekredsen. Han ville faktisk gerne have, at det var en betingelse for at vi kan anvende
lokalerne. Jeg bad om, at det måtte være frivilligt for vores dansere, om de vil være medlem af
skolekredsen, og tilbød samtidig at vi gerne ville hjælpe med forskellige arrangementer, ligesom vi
tidligere har gjort. Det blev accepteret, men vi blev indprentet, hvor vigtigt det er for højskolen, at
have en stor skolekreds med flest mulige medlemmer. Det var simpelthen afgørende for Højskolens
fortsatte eksistens. Ikke på grund af kontingent indtægter, men som dokumentation overfor det
offentlige, at Højskolen er vigtig for lokalområdet, og at den nyder stor opbakning.
Vi starter derfor med at have sommerdans på Højskolen igen. Hvordan det bliver til efteråret, er
endnu ikke afklaret.
Folk og Fæ er virkelig flyttet ind i foreningshuset Vestermarie skole. Så der bliver de.
Hvad så med Multihuset? Jeg synes stadig, det er et godt koncept, men vi bruger det ikke meget. Vi
har pæn succes med dans før fællesspisning, men ellers er det småt med brugen af det. Måske skal
vi melde os ud?
Kaperollika. Hvor vigtigt er bladet for jer? Det er et ret stort arbejde at lave bladet, og alting bliver
stille og roligt mere og mere elektronisk. Jeg sender som regel også invitationer og påmindelser ud
alligevel, så måske kan bladet erstattes af en halvårs kalender, suppleret med hjemmeside og Ebreve? Kalenderen findes faktisk også på hjemmesiden.
A pro pos hjemmeside. Vi har besluttet, at vi stille og roligt vil fusionere med Folk og Fæ's side Bornfolk. Efter at Susan har overtaget en stor del af arbejdet med den side, er den blevet meget
mere spændende, og der kommer også billeder og videoer på. Det kniber voldsomt på vores egen
side.
I første omgang beholder vi vores side, men flere og flere emner vil henvise til et link, der i
virkeligheden fører dig til Bornfolk, ligesom linket ”Fælleskalender” har gjort hele tiden.
Der vil blive nogen fælles informationer på en fælles forside, og så vil menuerne henvise til de 2
foreninger. Helt præcist hvordan det bliver ved vi ikke endnu. Men Susan er rigtig god til det, så det
skal nok blive godt.
Det er bare svært, at tiltrække nye dansere. Vi kan se tilbage på en vintersæson, hvor vores
tirsdagshold af og til kunne række 2 kvadriller, når halvdelen af musikken og lederen dansede med.
Baldans manglede noget i at være 2 kvadriller, og de unge har for det meste været mindre end 1
kvadrille. Hos de unge har der været en del forbi og prøve det, men de fleste falder ret hurtigt fra
igen. ØV!
Hvad kan vi gøre, for at få nye dansere, og for at få gang i ungdomsdans?
Jens Koch Jensen, der ganske kort var i bestyrelsen, foreslog at man måske ligefrem skal betale
unge mennesker for at danse. Det syntes jeg umiddelbart var noget mærkeligt. Det synes jeg sådan

set stadig. Men jeg har alligevel leget lidt med ideen. Det skulle så være en ”noget for noget” aftale.
Lad os forestille os en klasse, der gerne vil på skolerejse. De har brug for et godt tilskud til at gøre
rejsen billigere. Vi tilbyder at donere en sum til hele klassen. De skal til gengæld levere f.eks. en
opvisning med 2 kvadriller på dansedagen. De skal forpligte sig til at møde op til et i forvejen aftalt
antal træninger. Aftalen skal holdes helt, hvis de vil have pengene.
Hvad vi får ud af det? Jo en opvisning selvfølgelig. Synliggøre at unge også kan danse folkedans.
Og forhåbentlig vil nogen af eleverne få en så god oplevelse, at de har lyst til at danse mere.
Forhåbentlig vil de også fortælle den gode historie, så andre kan få lyst til at danse.
Økonomi: Bestyrelsen sigter efter balance eller et lille underskud i regnskabet. Vi investerer gerne i
aktiviteter, der kan vende udviklingen. Men som situationen er nu, synes vi ikke, det giver mening
at øge foreningens formue. At vi så alligevel i år kan præsentere et overskud, er et uheld! Forstået
på den måde, at vi fik uventet noget større bidrag fra Team Bornholm og dertil kommer indtægterne
fra krydstogt opvisningerne.
Jeg har snart været formand i mange år. Jeg er sådan set fortsat glad for opgaven, men måske kunne
foreningen snart være tjent med en udskiftning. Jeg er ikke på valg i år, så medlemmerne har et helt
år til at tænke over dette.
Nej – jeg har ikke besluttet at stoppe om et år, Jeg forsøger bare at fortælle, at jeg synes, vi gør et
stort arbejde for at være synlige og aktive. Men når resultaterne er små eller helt udebliver, kan man
godt miste gnisten. Der er jeg lige nu. Men jeg har ikke smidt ”ja-hatten” ud. Den er bare blevet lidt
støvet.
Og hvem ved? Måske har medlemmerne et godt bud på en ny formand med masser af kampgejst og
gå-på-mod. Det vil jeg ikke stå i vejen for.
Dgi dans og musik er fortsat meget aktive og dygtige til at holde sammen på danseformerne og til
at sætte ting i gang. Det er spændende, om ”Vild med Dans” bliver en succes. Under alle
omstændigheder er det et tegn på, at man også her tænker nye tanker og afprøver nye ideer.
Folkedans DK ser ud til at være i alvorlige vanskeligheder. Der skal vælges rigtig mange nye
styrelsesmedlemmer til det kommende årsmøde. Det er ikke gode tegn.
Jeg forstår sådan set godt, at det går sådan. Der er blevet kæmpet nogle lange seje kampe. Så længe
jeg har været formand, har man kæmpet og troet på, at man kunne få en selvstændig tilknytning til
DIF. Man har i den tid været associeret medlem sammen med sportsdanserne, som så har scoret
10% af de tilskudskroner, som Fd egentlig gjorde sig fortjent til. Nu kæmper man for at opnå dette
selvstændige forbund sammen med andre danseformer. Man kæmper altså fortsat.
Som led i denne kamp, har FD forsøgt at leve op til DIF's krav om konkurrence aktivitet og
international aktivitet m.m. Men folkedanserne – altså os almindelige medlemmer - har ikke taget
imod denne udfordring. Der er næsten ingen, der vil danse konkurrence. Ligeledes brast drømmen
om et landshold – i virkeligheden vel af samme grund.
Selv er jeg ikke imod konkurrencedans, men jeg forstår godt nogle medlemmers holdning til, at
folkedans og konkurrence ikke hører sammen.
Jeg synes godt, man kan danse konkurrence og samtidig parallelt med dette holde de gamle
traditioner i hævd.
Hvad kan vi gøre? Lokalt? På landsplan? Det vil være rigtig ærgerligt, hvis FD må lukke ned for
meget af det, de har gang i.
Så mangler vi vist kun den traditionelle afsluttende bemærkning!
Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder
godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for.

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

