Referat af ordinær generalforsamling i Glad Dans Gladsaxe
Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, onsdag den 26. august 2020
Tilstede var 21 medlemmer
Formanden Margrete Debois bød velkommen.
Valg af dirigent
Bent blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt enstemmigt.
Valg af referent
Formanden foreslår Jens Bjerre og Jens blev valgt enstemmigt.
Bent indledte med at udtale mindeord over Mogens Heimann som gik bort den 4. juli. Mogens har siddet i
bestyrelsen i 7 - 8 år. Han har gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen, hvilket han skal have megen
anerkendelse for. Bent foreslog, at vi mindedes Mogens med 1 minuts stilhed.
Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet der 16 dage før dette møde var
fremsendt: 1. dagsorden 2. formandens beretning 3. et revideret regnskab. Der var ikke fremkommet
forslag til punkt 6. hvorfor dette punkt udgår.
Formandens beretning
Margrete ville ikke gennemgå de enkelte punkter, da de kan læses i fremsendte skriftlige beretning.
Margrete fremhævede at sidste generalforsamling var den 24. april 2019. Der har ikke været holdt
generalforsamling siden. Dette vil sige at 16 måneder er gået siden sidste generalforsamling grundet
Corona.
Margrete fremhævede enkelte aktiviteter
Fejring af Dannebrog 800-års fødselsdag. Vi var til stede på Frederiksborg Slot i Riddersalen med 8 dansere
i vores baltøj og der var 16 dansere i folkedragter, samt 5 faner og fanebærere, hvoraf de tre kom fra Glad
Dans. Koreografien skulle illustrere herremandens dans, det var altså os i baltøjet, og bondestandens dans i
deres folkedragter. Danserne havde også nogle fællesdanse. Dansene var smukt akkompagneret af levende
musik med Kim Sjøgreen på violin, en ung cellist og en harmonika. Det var en meget flot præsentation, som
passede godt til riddersalens interiør og stemning. Der var en del besøgende som overværede opvisningen.
Nytårsballet foregik i år første gang på Telefonfabrikken. Det var meget vellykket, idet de tre sale var
pyntet meget flot op. Jørgen Hanskovs orkester spillede hele aftenen. Orkestret synes det var spændende
at spille så tæt på danserne. Det var en ny oplevelse for dem.
St Bededags arrangement 8 Maj. Vi dansede i Inges børnehave. Sammen med dansere andre steder fra, var
vi inviteret til at lære de nye dansemåder her i Corona tiden. Der står 16 dansere i formandsberetning, men
der var kun 8. Det var en sjov og spændende og meget anderledes oplevelse.
Ølstykke Den 17. Maj. Vi var nogle par, der deltog, og de nye regler om dans blev indøvet.
Aftenshowet DR 1. 30. juli. Nogle af vores dansere var til stede for at vise seerne, hvorledes man kan danse
med stokke under Corona reglerne.

Telefonhuset 19 August. Her dansede 22 med stokke. Det var Corona dans med underholdende musik fra
Lars på harmonika. Vores tak til Inge for at udtænke ny koreografi, så Folkedans kan danses på nye måder
og stadig være sjove.
Afslutning Formanden takkede vores spillemænd og instruktør. Hermed afsluttede Formandens Beretning
Spørgsmål til formandens beretning Bent spurgte efter spørgsmål
Første spørgsmål kommer fra Marian. Hun foreslog at man bør medtage begivenheden den 9. august. En
privat invitation hos Esther og Bent, hvor mange dansere var samlet. Hun foreslog også, at man kunne lave
et link til YouTube, hvor de forskellige aktiviteter i foreningen skulle kunne ses.
Esther oplyste at vi, ved optræden i Aftenshowet, er blevet genkendt af mange tidligere dansere.
Erik sagde tak for en god beretning. Fra Frederiksborg slot blev der optaget en video. Han foreslår at den
kan vises en aften i løbet af vinteren. Den tager cirka 20 minutter. Lars har den og vil gerne organisere
fremvisningen.
Beretningen godkendt Efter dette indlæg.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Johnna nævnte, at der i regnskabet, som var omdelt, desværre står Gladsaxe Søborg for neden. Det bliver
rettet til næste år.
Ole sagde vi betaler 588 kr. til banken for at have MobilePay. derefter betales der 75 øre for hver
transaktion. Dette kunne man spare, hvis man ikke have MobilePay. Johnna sagde, hun synes vi skal
fortsætte med MobilePay, da det er en god og praktisk ordning. Mange mennesker har ikke kontanter på
sig, så vi får flere penge ind med MobilePay ved vores arrangementer. Knud sagde at det er meget
nemmere administration, fordi alt foregår elektronisk. Erik roser foreningens overskud, men vil gerne have
udgifter specificeres lidt mere ud, for eksempel Landsforening trukket fra udgifterne. Det ville være rart
hvis indtægter og udgifter specificeres for de enkelte arrangementer fremover.
Regnskabet blev godkendt efter disse kommentarer.
Kontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette vedtages.
Budget, Kirsten ønskede at også budgettet skulle til afstemning. Budgettet blev godkendt
Valg til bestyrelsen.
Genvalgt er Johnna, Anne-Mette og Margrete. Suppleanter: Birthe Amtrup 2 år og Jens Bjerre 1 år. Revisor:
Ole genvælges.
Eventuelt:
Grethe sagde tak til bestyrelsen og især til formandens og Johnnas store indsatser.
Birthe kan ikke finde ud af, om hun tør komme til dans. Magrete gav en uddybende forklaring: For det
første bliver alle stole og borde sprittet af inden vi danser. Desuden følger vi retningslinjerne fra Folkedans
Danmark om afstand. Vi bruger 3 dansesale med god afstand. Danser altid med samme partner. Vi går ikke i
kæde. Dansen bliver mere pardans-agtig. Bruger en stok for at give afstand. Rører ikke hænder. Vi må ikke
røre de andre ved fx mølle. Holder i enden af stokken mens krogene mødes, når vi laver mølle. Vi simulerer
en kæde med rør ikke hinanden. Bruger altid samme kvadrille hele aftenen. I kæde bruges stokke. Der

luftes ud hver 40. minut. I vores store sale må være 75 personer. Vi var den 19. august 22 dansere, så vi
brugte blot to sale. Det tager længere tid at danse, da man altid skal tilbage til sin partner så musikken
indrettes derefter. Man må gerne samtale, men man skal holde afstand hele tiden. For der er ikke krav om
at bruge masker.
Birthe synes at det lyder meget godt efter denne forklaring.
Et forslag er at komme ind og se, hvordan vi gør det. De dansere der danner par, men ikke bor sammen,
kan stadigvæk danse med, og kan evt. bruge stokkene. Det kan godt lade sig gøre. Anne-Mette erfarede det
ved danseaftenen den 19. august. Metoden er stadigvæk under udvikling, så man kan også komme med
sine input. Erik fortalte: Vi har været med til at danse mange gange efter Coronaen, og man har det virkelig
sjovt. Man kan få det til at se seværdigt ud. Måske kan vi få ny input efter mødet i Folkedans Danmark.
Esther har en dragt-udstilling på Frilandsmuseet. I år vises en sørgedragt. Det bliver den Aarhusianske dragt
med sørge udstyr. Det er lidt underligt da den afdøde ligger i en kiste og der skal være stole omkring i
stuen, sådan som det var på landet i gamle dage.
Bent syntes det var sjovt sidste onsdag at danse folkedans selvom det er med disse stokke. Dermed
afsluttedes generalforsamlingen.
Afslutning Formanden takke Bent, Jens, kassereren og hele bestyrelsen. Også tak til alle deltagerne for
fremmødet og for at være så deltagende. Derefter blev budt på wienerbrød, idet man selv, i henhold til de
nye regler, medbragte kaffe og egen servise.
Referent Jens Bjerre

