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Laugets bestyrelse: 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 2012 konstitueret sig 

som det fremgår herover. 

Der blev på generalforsamlingen genvalg til alle, undtagen supplean-

ten Birgitte Poulsen, her valgtes i stedet Harald B. Engen. 

Tak til Birgitte for deltagelse i foreningens arbejde.  Vi håber fort-

sat der vil blive tid til at spille i orkestret, når du er hjemme fra 

Sverige. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mandagsdans: 
Vores mandagsdanseaftener holder stadig en høj standard hvad 

angår både musikkens og dansens kvalitet. Alle yder deres bedste 

for, at vi skal få nogle rigtig gode timer sammen. Vi forsøger at 

lægge et så alsidigt et program som muligt, så der altid vil være 

lidt for en hver smag. 
 

Der har i kaffepausen været forskellige kreative indslag.  

Har du en lille optræder i kroppen du vil have ud, har du her mulig-

heden for at prøve det af. Scenen er åben for alle der måtte have 

lysten.   
 

Øvedans: 
Vi vil i det kommende efterår igen afholde lidt øvedans på mandags 

aftenerne fra kl. 18.30, hvor vi kan tage forskellige ting op.  

Emnet vil blive: Ret og Avet om, samt små spidsfindige pardanse.    

Vel mødt til alle der kunne have interessen. 
 

Økonomi: 
Vi har som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, be-

sluttet at hæve kontingentet til lauget med 20,-  så et årligt kon-

tingent fremover bliver på 100,- Dette skyldes de stigende priser 

på porto, kopier, kuverter, kaffe og kage, ja nok den generelle 

prisstigning på alt. 
 

Der er kommet forslag om at vores nytårsnummer af bladet kan 

udsendes elektronisk, for at spare både kopiering og porto. Det vil 

vi fra bestyrelsen da gerne lade komme an på en prøve, så hvis du 

syntes det kunne være noget for dig, så send en mail til forman-

den, hvor du tilkendegiver at du gerne vil prøve at nøjes med et 

elektronisk nytårsblad. 

Bladet ved sæsonstart vil komme som normalt pga. girokortet. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Septemberbal”  
Lørdag den 29. september 2012 Kl. 19.30 

  

Karl Skårup, Kristian Bugge & 

Morten Alfred Højrup  
 

Når Karl Skårup (88 år), Kristian Bugge (33 år) og Morten Alfred 

Højrup (50 år) går på senen sammen i 2012, er der tale om et 

unikt samarbejde mellem tre generationer af danske spillemænd. 

 

Thy - spillemandsen Karl Skårup (harmonika) har spillet til bal og 

fest i mere end 80 år, Kristian Bugge (violin) er en af vores dyg-

tigste og travleste yngre spillemænd, og Morten Alfred Højrup 

(guitar og sang) er en af landets mest internationalt berejste mu-

sikere. 
 

Vi ses på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg Ø 
 

Entre inkl. kaffe og kage 75,- (ikke medlemmer 95,-) 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 

Karl Skårup har spillet til bal siden han var 4 

år. De første mange år i Thy og omegn, men 

de sidste 20 år har de unge spillefolk fået 

øje på Karl og hans helt unikke måde at hånd-

tere sin harmonika på, derfor er han en ef-

tertragtet samspiller for rigtig mange, og 

derfor vidt omkring med sin harmonika. 

Kristian Bugge er konservatorie uddannet og 

har specialiseret sig i de traditionelle danse-

melodier og de musikalske dialekter fra hele 

landet. Han spiller i mange forskellige grup-

per, alle med hver sit speciale. Kristian er en 

spillemand der forstår kunsten at begejstre 

alle sine medspillere og tilhørere.  

Morten Alfred Højrup er vokset op med sin 

guitar i sin fars balorkester tilbage i 70érne 

og 80érne. Han  har rejst verden over med 

sin guitar. Der er alene i 2012 tale om lande 

som Færøerne, Sverige, Tyskland, Italien, 

Skotland, Ukraine, Rusland, Canada, Syd-

amerika, Australien og New Zealand. Derud-

over er det blevet til en del CD indspilninger 

med forskellige medspillere.  
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Sponsorbal 
 

Lørdag den 3. november 2012 kl. 19.30 
 

Jydsk på Næsen 

Poul Erik Skakke - kontrabas 
  

Ivan Damgaard - violin og mandolin 
  

Michael Sommer - violin og bratsch 
  

Jesper Vinther Petersen - harmonika 
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Jydsk på Næsen kunne i 2009 fejre sit 

30 års jubilæum.  

I de første 10 år af gruppens levetid har 

der været mange prominente medlemmer 

af gruppen inden for dansk folkemusik. 

Fra omkring 1988 blev besætningen til 2 

violiner, harmonika og kontrabas, og denne besætning har holdt lige siden. 

Faste medlemmer har siden da været Michael Sommer, Ivan Damgaard, 

Vibeke Kristensen og Poul Erik Skakke. Billedet ovenfor viser det logo, 

som blev brugt i den periode. 
 

I 2010 besluttede Vibeke at træde ud af gruppen for at få mere tid til 

familien. Det var vi kede af, men forstår godt hendes motiver.  
 

Vi har så været så heldige, at Jesper Vinther Petersen er trådt ind i 

stedet. Jesper er en af de dygtigste spillemænd af den nye generati-

on, som er uddannet på folkemusiklinien ved musikkonservatoriet i Oden-

se. Og da Jesper er engageret i mange andre folkemusiksammenhænge, 

vil der blive nogle tilfælde, hvor han ikke kan spille med os. Så vil Vibeke 

fortsat træde til. 

Vi har så være nødt til at skifte logo. Og hvad 

er mere indlysende end at bruge forsiden af 

gruppens første LP, indspillet i 1985.:        

LEVENDE MUSIK. 

Kom og oplev en fantastisk aften sammen med 

dette garvede folkemusikorkester, der er 

garanti for noget medlevende musik og en  

rigtig god stemning. 

 

Vi ses på Trekanten Sebbersundvej 2a Aalborg Ø 

 

Entre inkl. kaffe og kage 75,- (ikke medlemmer 95,-) 
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Referat af generalforsamling på Trekanten  

onsdag den 21. marts 2012. 

 
Mødt: 12 medlemmer 

 

Pt. 1: Dirigent 

Freddy valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

Pt. 2: Formandens beretning: 

Klavs gav en både detaljeret og meget grundig beretning. Her er kun nævnt 

overskrifterne, men ved henvendelse til Klavs kan sikkert fås hele beretnin-

gen skriftligt. 
 

Lauget spillemandsorkester. Klavs roste Laugets orkester for en fornem 

indsats i løbet af året. De har været med til at profilere Lauget både til træf i 

Rebild juni 2011 og til samspil i Hjørring i februar 2012.  

Det er også meget glædeligt at se nye spillefolk komme til. 
 

Spillemandsfestivalen 2011 var særdeles vellykket. En hyggelig dag med 

Pia Nygård som instruktør. Der var 45 musikere og 75 dansere.  
 

Efterårsbal med “Fiolministeriet”. 

Et bal med 3 smukke, glade, medle-

vende og inspirerende unge piger. 

Hvad kan man næsten ønske sig me-

re, ja det skulle lige være dobbelt så 

mange dansere. 50 stk. fik den ople-

velse at gå hjem på. Sådan lød vores begejstrede formand. 
 

Nytårsbal med Kristian Bugge og Mette Kathrine. 

Igen en super aften med Jensen & Bugge. Formanden 

var igen begejstret,  og sagde, at en sådan balaf-

ten skal opleves. De 2 spillemænd var også selv meget 

tilfredse med aftenen. 61 dansere deltog. 

 
 

Spille- og dansekursus med Klavs Pinstrup.  
Klavs var glad for den store opbakning til dette samspilskursus med Klavs 

Pinstrup. 
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“Trekanten”. Klavs rettede en stor tak til “Trekanten”, for uden deres støtte, 

så kunne vi ikke afholde balaftener med de fine orkestre, som vi har haft. 

Særligt takkede Klavs den afgående leder Ingelise for rigtig godt samarbejde, 

og ønskede hende held og lykke i tiden fremover. Klavs ser frem til et ligeså 

godt samarbejde med den nye leder. 
 

Mandagsdans.  

I efterårssæsonen startede vi en 

time før med øvedans. Det blev en 

stor succes med en hel del dansere. 

Klavs takkede Mette for stor hjælp, 

og det er meningen, at vi vil prøve 

det igen til efteråret. Om mandags-

dansen i øvrigt, så takkede Klavs 

spillemændene og danserne. Det er dejligt med alle de livsglade og søde 

mennesker, der trofast møder op næsten hver gang. 
 

Spillemandsfestivallen 2012. Vi glæder os igen til denne fest. Desværre 

kommer Lommebös dog ikke denne gang, så der er ingen fredagskomsam-

men. Mette Kathrine Jensen skal være instruktør, og det er virkelig noget vi 

glæder os til, sagde Klavs. Foruden Laugets orkester kommer “Furisterne”, 

Fladstrand  Spillemændene, “Qvinfolk” fra Sverige og et lag fra Rebild 

Spillemandskreds. 
 

Fremtiden. Der er ikke planer om at lave det helt store om, da  konceptet ser 

ud til at fungere udmærket, sagde Klavs. Vi vil gerne kunne afholde 2 balaf-

tener om året fremover. Til september skal vi til Thybal med “Karl Skårup, 

Kristian Bugge og Morten Høirup”. Det bliver intet mindre end fantastisk.  
 

Så har lykkens gudinde tilsmilet Lauget.  

Vi har fået en anonym donation på 25.000 kr. 

med det formål at der skal holdes arrange-

menter af ganske særlig karakter. Derved bli-

ver det muligt at invitere “Jydsk på næsen”  

den 3. november 2012. 
 

Med et vel mødt til en spændende ny sæson 

sluttede Klavs sin beretning. Denne vedtoges med applaus. 
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Pt. 3: Regnskab: 

Henning fremlagde regnskabet, som i lighed med formandens beretning kan 

fås skriftligt i sin fulde længde ved henvendelse til formand eller kasserer. 
 

Henning konstaterede ganske tørt, at der ikke var nogen røde tal. Regnskabet 

balancerer med 32.164, 25 kr. Der har været et lille overskud på 1048, 30 kr. 

Vores bankbeholdning er på 19.555, 85 kr. Vi har stående et sponsorat på 

25.000 kr. 
 

Balaftnerne er “Trekantens” arrangementer, men det giver lidt provenu for 

det arbejde laugets medlemmer udfører.  

Spillemandsfestivalen balancerer ca. bl.a. via det søgte leder tilskud ligesom 

Klavs Pinstrupkurset. Til mandagsdans har vi i sæsonen opkrævet 30 kr. pr. 

person og vi har betalt 28 kr. til “Trekanten” for kaffe. Spillemændene får 

kaffen gratis.  

Regnskabet vedtoges med beundrende applaus. 
 

Pt. 4: Valg. 

Til bestyrelsen var Klavs, Henning og Bjarno på valg. Alle villige til genvalg. 

De valgtes alle med applaus. 

Til suppleanter var Palle og Birgitte på valg. Palle genvalgtes mens Harald 

valgtes i stedet for Birgitte. 

Som revisorer genvalgtes Birgit og Hanne. 
 

Pt. 5: Kontingent og budget: 

Der blev kort talt om sidste års generalforsamling, hvor kontingentet blev 

meget diskuteret. 

Henning forelagde et budget, hvori en kontingentforhøjelse var indregnet. 

Dvs. en forhøjelse af kontingentet fra 80 kr. årligt til 100 kr. årligt. Halvårligt 

75 kr. Derved vil det kommende budget balancere på 24.300 kr. og et  lille 

overskud på 296 kr. 

Generalforsamlingen vedtog kontingentforhøjelsen og anbefalede i øvrigt 

budgettet.  
 

Pt. 6: Indkomne forslag: 
Der var indkommet et forslag. Ib Hougaard Jeppesen som foreslog følgende:  

”Jeg synes det kunne være festlig, at man mødtes og spiste en aften, før man 

skulle danse, for at det kunne ryste folkene sammen.” 
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Der fremkom flere positive udmeldinger på forslaget. Jørgen mente dog, at vi 

har det hyggeligt under kaffen, og savner således ikke noget mere. 

Der var enighed om, at et sådan arrangement nok var bedst den sidste gang 

inden jul. Reglerne er sådan, at maden skal købes på ”Trekanten”. Til gen-

gæld er det muligt at vi kan spise for os selv i salen, hvilket må være et af 

formålene. Generalforsamlingen overlod det til bestyrelsen, at arbejde videre 

med forslaget. 
 

Pt. 7: Ideer til næste års arbejde: 

Den såkaldte øvedans fortsætter i efterårssæsonen, og i den forbindelse efter-

lyser Klavs ønsker til danse eller dansetyper fra medlemmerne. 
 

Pauseindslagene er blevet godt modtaget, så de kan fortsætte, om end det 

stadig er på det eksperimenterende stade. 

Der blev talt om kurser. F. eks et kursus i Læsødanse, hvor Laugets egne 

spillemænd kunne spille til. Det er både god spillemusik og god dansemusik. 

I så fald kunne Klavs lede kurset.  

Der blev også talt om et kursus med Kenneth Krak og Esben Wolf som et 

dobbeltkursus evt. under DGI. Det skulle så ikke kun være for Laugets med-

lemmer. 

Et Sønderhoning kursus kom også på tale. 

Bestyrelsen arbejder videre med et kursus for spillere og dansere. 
 

Pt. 8: Evt.: 

Generalforsamlingen udtrykte stor tak til Klavs for hans store og ihærdige 

indsats både på bestyrelsesfronten men sandelig også på dansefronten. Lige-

ledes udtrykte generalforsamlingen stor tak til Henning for hans vedvarende 

store arbejde med at gelejde det hele på plads og sådan! Så gik der overtak i 

det hele. 

Klavs havde løbesedler med til spillemandsfestivalen, som Henning også 

orienterede om. Julenummeret af bladet kan evt. udsendes som mail i PDF 

filformat. Det kan blive et valg, om man ønsker det. 
 

Og så endelig oprandt stunden, da Ole skulle fejres med flag og lagkage. 

Det var ganske festligt, og lagkagen smagte fortræffeligt. 

Nu kender vi så også næste års dato for generalforsamlingen - ikke? 
 

Referat: Bjarno 



September 2012 
 

Mandag  den 10.  kl. 19.30 - 22.00  (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 24.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 29.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”Skårup, Bugge, & Højrup”                             75,- / 95,-  

 

 

 

Oktober 2012 
 

Mandag  den 8.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 22.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

 

November 2012 
 

Lørdag den 3.  kl. 19.30 - 23.30                            Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”Jydsk på Næsen”                                             75,- / 95,-  

 

Mandag  den 5.  kl. 19.30 - 22.00   (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 19.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

 

Januar 2013 
 

Lørdag den 19. kl. 19.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Nytårsbal med: ”KNARK”                                               75,- / 95,- 
 

 

 

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- (ikke medlemmer 40,-) Inkl. kaffe og kage  

 
 

 

Laugets orkester holder øve aftener de mandage der ikke er dans i salen. 

For information omkring orkesteret, kontakt orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen Tlf. 98 15 33 44 E-mail: jkf@ucn.dk 

Arrangementskalender  


