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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:   
Jakob Frandsen 

Tlf. 98 15 33 44 / 20 75 33 34 

E-mail: jakobfrandsen5@gmail.com 
 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc2012@live.dk 

Næstformand, 
Palle Bidstrup 

Tlf.: 28 68 61 41 

E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

Sekretær:  
Teresa Næss 

Tlf.: 23 98 07 96 

E-mail: teresa.naess@godmail.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 

E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Suppleant:  
Hanne Færch Jensen 

Tlf.: 98 10 20 56 

E-mail: hannefaerch@stofanet.dk 

  

Suppleant: 
Ole Ugilt Larsen 

Tlf.: 22 46 80 41 

E-mail: oleugiltlarsen@outlook.dk 

  

Hjemmesiden 

Kik forbi laugets hjemmeside, her er altid de sidste nye informationer.  

www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk. 
Har du noget som du syntes skal på hjemmesiden, så skriv til redaktøren. 

oleugiltlarsen@outlook.dk 

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Orkesterinformation 
Laugets orkester øver mandage i lige uger og spiller til dans i ulige 

uger. Se arrangement kalenderen midt i bladet. 

Har du spørgsmål til orkesteret, så kontakt orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen på tlf.: 98 15 33 44 eller 20 75 33 34  

mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

Orkesteret gæster ”Rundt på Gulvet” Hjørring 
Foreningen ”Rundt på gulvet” har igen i år inviteret laugets orkester til at 

komme og spille til bal i Hjørring, det bliver onsdag den 28. november 2018 

kl. 19.30 - 22.00 

De er flyttet fra lokaler på Halvorsminde Efterskole til: 

Cultur Cafeen, Trollhættanvej 18 Hjørring  
Der er gratis adgang, kaffe, øl og vand kan købes i Cafeen (ingen kage)  

Det er også helt OK at tage det hele med hjemmefra. 

Så kom og vær med til at gøre dette til endnu en god danseaften.    

Mandagsdans  
Som det kan læses i referatet fra generalforsamlingen, har det været forslag 

om lidt ændringer til mandagsdansen. Det er altid dejligt når der kommer 

forslag og ideer til om vi ikke kan gøre tingene lidt bedre. Nu har bestyrelsen 

i alle tilfælde fået noget at arbejde med. En ting er dog besluttet, og det er at 

vi gør julepausen lidt kortere end tidligere, dvs. at sidste danseaften i år bli-

ver den 3. december. 

 

 

 

 

Stort tak til Søren for en god 

sommer eftermiddag i  

Kongerslev 

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com


 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Septemberbal” 
Lørdag den 22. september 2018  

Kl. 19,00 - 23,00 

Fionia Stringband består af tre af Danmarks bedste traditionelle musikere: 

 

Michael Graubæk, violin 

Jes Kroman, violin 

Theis Juul Langlands, piano. 

 

Fionia Stringband har med deres vitale spil taget det internationale 

publikum med storm. 

Gruppen havde sine første koncerter i 2012 og 2013 på den store Celtic 

Colours International Festival i Nova Scotia, og i 2013 Shetland Folk 

Festival. Siden har det været tid for de hjemlige scener. 

I 2015 blev Michael Graubæk og Jes Kroman, af organisationen 

Danmarks Rigsspillemænd, udnævnt til Danmarks første rigsspillemænd. 
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Entre inkl. kaffe og kage 100,- (for medlemmer af lauget 80,-) 

Fionia Stringband er et møde mellem to generationer af danske 

folkemusikere, der deler passionen for traditionel musik. 

Repertoiret, der er håndplukket fra den danske folkemusiktradition, 

består blandt andet af hurtige polkaer, smægtende valse og lyriske 

danske sange, men har desuden et stærkt bånd til den canadiske 

folkemusiktradition fra den fransktalende provins Quebec og på Cape 

Breton Island på Canadas østkyst. 
 

Michael Graubæk vandt i 2010 titlen som årets traditionelle musiker og 

har udgivet flere CDer som har vundet Danish Music Awards. 
 

Jes Kroman gjorde i 1980-erne canadisk folkemusik kendt over hele 

Skandinavien med bandet La Bastringue. 

Han blev i 2006 nomineret til to Danish Music Awards for årets 

debutplade og årets traditionelle. 

I 2016 blev han nomineret til en Danish Music Award i kategorien årets 

traditionspris. 
 

Theis Juul Langlands, der er en af Danmarks absolut bedste pianister, 

er lærer på SMKS, Danmarks eneste folkemusik konservatorium. Han 

mestrer mange forskellige stilarter og tilfører en moderne spillestil til de 

traditionelle melodier. Theis har ligeledes vundet flere Danish Music 

Awards. 

Fionia Stringband udgav i foråret 2017 CD´en ”RÅT FOR USØDET”, 

som på kort tid har fået fantastiske anmeldelser både i Danmark og 

udlandet. 

Fionia 

Stringband 
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Dansekursus  

lørdag d. 13. oktober  

på Trekanten kl. 13-17. 
 

Igen i år afholder vi dansekursus hvor 

vores to dygtige instruktører Klavs og 

Mette vil tage såvel begyndere som  

rutinerede dansere under kyndig vejled-

ning. Der bliver fokus på helt basale trin 

og danse. Det er meget lærerigt at få 

arbejdet i dybden med detaljer for så 

glider dansen lettere og mere ubesværet.  

Sidste år blev der danset, grinet og svedt 

en del under kurset. Udvalgte medlem-

mer fra laugets orkester medvirker. Det 

giver mulighed for at justere tempoet 

både op og ned samt at gentage vanskelig detaljer uden at det ødelægger en 

dans til et bal.  

Der er en pause midtvejs med kaffe og kage. 
 

De trin og danse der er i særlig fokus på årets kursus er de lidt drilske par-

danse som laugets orkester spiller til de almindelige danseaftner. 
 

Vi glæder os til at se dansere på alle niveauer. Tilmelding nødvendig. Kurset 

gennemføres ved tilstrækkelig mange tilmeldin-

ger. Sidste år nåede vi så højt som 18 tilmeldte, 

men mindre kan også gøre det.  

 

Af hensyn til eftermiddagskaffen vil vi rigtig 

gerne have en tilmelding senest den 8. oktober. 

Tilmelding til: klavs@munklinde.dk  

eller 27 20 63 83 

Eller på en af danseaftnerne i september.     

 

Pris inkl. Kaffe & kage 50,- 
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Danse - Vise Træf  

fredag d. 26. oktober  

På Trekanten kl. 19-23. 

I foråret 2017 afholdt vi i samarbejde med Visens Venner Aalborg en fælles 

aften for de to foreninger. Den skulle rumme det bedste fra de to foreningers 

aktiviteter og samtidig være til gensidig inspiration. 

Programmet var bygget op med en vekslen mellem dans og så solistoptræden 

og fællessang. Aftenen var velbesøgt. Der var en god stemning og overrasken-

de mange af deltagerne fra Visens Venner var på dansegulvet. Begge forenin-

gers bestyrelser og medlemmer var glade for arrangementet og efterfølgende 

besluttede vi at det næste gang skulle være i oktober 2018. 

 

 Vi har valgt at kalde arrangementet for Danse-Vise Træf. Det spiller lidt på 

Grandprix melodien fra 1963 med Grethe og Jørgen Ingemann og så sammen-

fatter titlen kort og godt hvad aftenen indeholder. I den kommende sæson   

bliver det fredag d. 26. oktober 2018 kl 19-23. Det koster 50 kroner at deltage 

og vi ser frem til en hyggelig og morsom aften på Trekanten med det bedste af 

to verdener, dans og sang. 



 

 

 
2018  Aalborg Danse- og Spillemandslaug  2018  

               

August   September   Oktober   November   December   

1   31 1     1 Orkestret øver kl. 19,00 40 1     1     

2     2     2    2     2     

3     3 Orkestret øver kl. 19,00 36 3     3     3 Mandagsdans i salen kl. 19,30 49 

4     4    4     4     4     

5     5     5     5 Mandagsdans i salen kl. 19,30 45 5     

6 Orkestret øver kl. 19,00 32 6     6     6   6     

7   7     7     7     7     

8     8     8 Mandagsdans i salen kl. 19,30 41 8     8     

9     9     9   9     9     

10     10 Mandagsdans i salen kl. 19,30 37 10     10     10 Orkestret øver kl. 19,00 50 

11     11   11     11     11    

12     12     12   

 

12 Orkestret øver kl. 19,00 46 12     

13   33 13     13 Danse Kursus 13,00-17,00 13   13     

14    14     14     14     14     

15     15     15 Orkestret øver kl. 19,00 42 15     15     

16     16     16   16     16     

17     17 Orkestret øver kl. 19,00 38 17     17     17   51 

18     18   18     18     18     

19     19     19     19 Mandagsdans i salen kl. 19,30 47 19     

20 Orkestret øver kl. 19,00 34 20     20     20 Fællesspisning starter kl. 18.30  20     

21   21   

 

21     21     21     

22     22 Bal med Fionia Stringband 19,00  22 Mandagsdans i salen kl. 19,30 43 22     22     

23     23     23   23     23     

24     24 Mandagsdans i salen kl. 19,30 39 24     24     24   52 

25     25   25   

 

25     25     

26     26     26 Danse-Vise Træf  kl. 19,00 26 Orkestret øver kl. 19,00 48 26     

27   35 27     27     27   27     

28    28     28     28 Orkestret spiller i Hjørring kl. 19,30 28     

29     29     29 Orkestret øver kl. 19,00 44 29     29     

30     30     30   30     30     

31           31           31   1 

                

 
Med mindre andet er angivet foregår arrangementerne på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst 

Betyder at der er mere omtale inde i bladet 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Interview med Teresa Næss 
 

Du virker som en ivrig danser. Hvor og 

hvornår startede du? 
 

Jeg startede for 10 år siden sammen med 

min mand Petter, som dog kun var med 

kortvarigt. Petter er meget god til o-løb, 

men han kan ødelægge en kvadrille, hur-

tigere end man kan sige hurrétrin.  Hel-

digvis havde jeg så  mødt Jørgen i lauget, 

og så blev jeg fast makker med ham, både 

her på Trekanten og i Rebild. Vi danser 

tit sammen, men også hver for sig. 

Jeg tager også ud med Karen, som er min 

gode danseveninde fra Hobro. Sammen 

opsøger vi nye steder, og har også efterhånden faste steder vi kommer. Og så 

danser jeg nogle gange i Københavnsområdet, når jeg besøger mine døtre 

dér. Det er sjovt at se, hvordan andre griber en øveaften, en legestue eller et 

bal an, og det er superhyggeligt at møde forskellige dansere og musikere over 

hele landet 

 

Nu kan du så sammenligne med mange andre steder. Hvad er så det særlige 

ved vores laug og dansen på Trekanten? 
 

Jeg har ikke så god forstand på musikken, så jeg lægger mest mærke til, om 

jeg synes stemningen og instruktionen er god. På Trekanten er jeg glad for 

begge dele. Vores danseledere instruerer højt og venligt, så det føles altid rart 

og trygt at danse her. Sådan er det ikke altid andre steder. 

 

Hvad er det særlige glædesfyldte ved at danse folkedans? 
 

Jeg bliver bare glad af at danse. Det, at man bevæger sig sammen, giver sam-

været en helt særlig kvalitet. Og så kan jeg godt lide, at man kan øve sig og 

blive bedre i sit eget tempo. Efter at have danset en del år, begyndte jeg at 

lægge mærke til, hvor let og fjedrende de dygtige dansere danser.   

Jeg er ikke til fitness eller løb, så dans er for mig også en sjov måde at motio-

nere på. Og så kan jeg ud over dansen godt lide hyggen om kaffe og kage og 

sang - samt at forfine mine ´metoder´, når der er amerikansk lotteri ;-) 
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Du danser også med Karen. Hvem af jer danser så herre? 

 

Vi skiftes til at danse herre. Det er god træning, og når vi er ude og der er et 

overskud af damer, så kan vi dele os op og danse herre med hver sin dame - 

og på den måde få flere ud på gulvet. Selv sønderhoning kan vi nu danse som 

både herre og dame. 

De fleste af de steder, hvor jeg danser, er folk flinke til få alle med på gulvet. 

Det er meget vigtigt, tror jeg, for at rekruttere nye dansere og holde gang i 

folkedansen. Ja, man kan vel også ’genrekruttere’ gamle rutinerede dansere 

og få dem tilbage til dansen selv efter nogle års pause. I den forbindelse har 

jeg lagt mærke til, at man slet ikke behøver være en lille spirrevip for at  be-

væge sig med stor lethed og ynde på gulvet. 

 

Er dans og folkedans ikke præget af meget traditionelle kønsroller, hvor det 

er manden der bestemmer? På andre områder i samfundet har vi jo fået en 

højere grad af ligestilling. 
 

Det er sjovt du spørger om kønsroller. Det har jeg ikke tænkt særligt meget 

over i dansen, før du spurgte – selvom jeg normalt er ret optaget af det. Når 

man danser sammen er det vigtigt at vide, hvor man har hinanden og at man 

er lydhør over for den andens bevægelser. I et godt dansepar kan begge vise 

og vejlede på den rare måde, ligesom begge må tage imod. 

Det er dejligt at danse med en god fører, så slapper man selv af. Og den gode 

fører kan lige så godt være en kvinde. Kvinder har jo selv erfaringer med, på 

hvilken måde det er rart at blive ført. 

 

Har du noget du er optaget af i dit fremtidige danseliv? 
 

Jeg er glad, når jeg og mine dansevenner er raske og friske til at danse. Og 

jeg vil gerne vedligeholde mine bekendtskaber og dansesteder – og finde nye. 

Vi skal være gode til at inkludere alle, og foreningerne skal have en kultur, 

hvor folk kan komme både alene og som par. Jeg har mødt flere lidt ældre 

kvinder, som har været nervøse for at dukke op alene – eller har opgivet, efter 

at de har mistet en partner. Hvis de selv er hyggelige og imødekommende, 

skal vi passe godt på både dem og hinanden.   

 

Fortalt til Jakob 
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Formandens beretning for 2017 – 2018 
 

Jeg vil her i det følgende omtale årets aktiviteter og hvilke spørgsmål der især har 

optaget bestyrelsen. 

 

Forårsfest i samarbejde med Visens Venner 
Fredag d. 17. marts afholdt vi i samarbejde med Visens Venner, Aalborg en fælles 

aften for de to foreninger. Den skulle rumme det bedste fra de to foreningers aktivite-

ter og samtidig være til gensidig inspiration. 

Programmet er bygget op med en vekslen mellem dans og så solistoptræden og fæl-

lessang. Hver forening tilrettelægger de mange små moduler på hver et kvarter. Afte-

nen var velbesøgt. Der var en god stemning og overraskende mange af deltagerne fra 

Visens Venner var på dansegulvet. Det tætte program holdt tiderne så grundmodellen 

er i orden. Begge foreningers bestyrelser og medlemmer var glade for arrangementet 

og efterfølgende besluttede vi at det næste gang skulle være i oktober 2018, da det 

nok bliver for meget med en gang om året. Hvis arrangementet afholdes med halvan-

den års mellemrum får vi en naturlig variation via årstidens sangen. Vi har valgt at 

kalde arrangementet for Danse-vise Træf. Det spiller lidt på Grandprix melodien fra 

Grethe og Jørgen Ingemann og sammenfatter kort og præcist hvad aftenen indehol-

der. I den kommende sæson bliver det fredag d. 26. oktober 2018 kl 19-23. 

 

Årets baller  
 

Sæsonens første bal var med Bugge, Krak og Beck. 

Mere erfarne folke- og balmusikere findes næppe og 

med entusiasme og et højt tempo fik vi danset me-

get. Kenneth Krak insisterer på at spille alle turene i 

turdansene, så selvom Kristian Bugge og Malene 

Beck fra tid til anden kastede lange øjne til forspiller 

Kenneth, så holdt han traditionen højt og spillede 

alle ture. Det er da helt OK at stå vagt om de traditionelle ture men af og til korter 

Klavs lidt ned i antallet for at få flere danse med på en danseaften. 

 

Januar ballet var med Maries Kiks fra Aarhus. 

Kjeld Nørgaard og Marie Hanghøj på violin og 

Hanne Eriksen på harmonika. En flot og alsidig 

lyd fra trioen krydret med god danseinstruktion af 

Kjeld. Og sjove sange og indslag i deres lille kon-

cert midtvejs. Det blev et fint bal midt i en januar 

måned der ikke kunne finde ud af at være vinter.  
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Spillemandsfestivalen 
 

Det blev til et glædeligt gensyn med Ove Andersen som instruktør ved årets festival. 

Han kan altså noget særligt som instruktør. Dels instruere og forevise han lige over-

bevisende på både harmonika og violin, dels kan han holde en forsamling på 45 mu-

sikere i konstant opmærksomhed. Med sin muntre og uhøjtidelige facon får han fyret 

mangen en sjov bemærkning af. Han er i den grad med til at skabe en god stemning. 

Det er en del år siden Ove sidst var instruktør hos os, men alligevel har han sat sig 

tydelige spor fordi mange af de melodier han har valgt finder vej ind til vores faste 

repertoire. Sådan kommer det nok også til at gå i år, hvor fx Grønne Ål allerede er 

blevet en del af Program 3. 

Freddy Wagner er det bestyrelsesmedlem der har taget sig af udsendelse af presse-

meddelelser og andet PR materiale. Somme tider bliver det optaget i lokalaviserne. I 

år havde redaktøren på TV2 Nordjylland udvalgt festivalen til at indgå direkte og live 

med et indslag på 3-4 minutter. Det gav en særlig stemning at der kom journalister og 

kamerafolk og pludselig var de der for at indfange stemningen og for et kort inter-

view med Ove Andersen. Alle deltagere var i forvejen informeret om tv-optagelserne, 

så man kunne trække lidt væk, hvis man ikke brød sig om at komme i fjernsynet. 

Indslaget blev godt og ligger på vores hjemmeside 

www.aalborgdanseogspillemanslaug.dk  hvor det stadig kan ses. Selvfølgelig er det 

ikke det samme som at deltage, men det giver da indtryk af stemningen, og blev en 

fin anerkendelse af det arbejde med PR som Freddy har udført. 

 

Dansekursus 
 

Lær eller genopfrisk nogle af de elementære dansetrin var overskriften på lørdag d. 7. 

oktober. 

18 dansere, to instruktører of fire musikere brugte en lørdag eftermiddag på at øve og 

finpudse polka og vals. Klavs og Mette er eminente til at ramme deltagernes niveau 

og samtidig fylde mere på så selv rutinerede dansere bliver bedre og får nye færdig-

heder med hjem. Det var skønt – og intensivt – at have tid til at gå i dybden med de 

basale trin ved at øve og øve. Som musiker var det tydeligt at der var tale om en stejl 

læringskurve for de fleste deltagere. Ud fra de meget positive tilbagemeldinger vi fik 

på kurset har vi planer om at gennemføre et lignende kursus men nu med vægt på 

nogle andre trin og danse. 

http://www.aalborgdanseogspillemanslaug.dk


 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Temaer som bestyrelsen har været optaget af 
 

Her vil jeg i stikordsform omtale de temaer som bestyrelsen har diskuteret og søgt at 

finde løsninger på.  
 

 Form og placering af generalforsamlingen, gerne have flere med, men ikke 

tvangsindlægge medlemmerne til at deltage, så, måske i forbindelse med en dan-

seaften? men, men, hellere lade ideer, tanker, forslag og kritik komme til udtryk i 

punktet ordet er frit på en almindelig danseaften i stedet for at tage tid til general-

forsamling når de fleste kommer for at danse 
 

 Fastholde og øge rekrutteringen 

 Almindelig tendens i alle organisationer, færre med langvarig tilknytning til en 

organisation, unge vil gerne være aktive og deltage men hellere i (tids)

begrænsede perioder 

 Vi afprøver gerne nye aktiviteter (samarbejdet m Visens Venner, dansekursus,) 

og fortsætter med det vi selv godt kan lide og finder glæde ved. Så må det holde 

så længe det kan. Vi har bestemt modet til at fortsætte og udvikle foreningen men 

vi er også klar over at vi er oppe imod generelle samfundsmæssige tendenser som 

det kan være vanskeligt at ændre.  
 

 Orkestret samlede lydbillede og balance mellem de enkelte instrumenter 

 Vi er meget opmærksomme på det, eksperimenterer med opstilling og med arran-

gementer af de enkelte numre så ikke alle instrumenter spiller fuld styrke hele 

tiden, flere tiltag til at få en mere afbalanceret lyd, og vi ved at der stadig er plads 

til forbedringer. Men lige som ikke alle dansere kan alle trin og ture lige godt, så 

har orkestret og dets medlemmer også nogle udfordringer som vi tager alvorligt, 

samtidig med at vi alle sammen lægger vægt på det hyggelige samvær og glæden 

ved dans og folkemusik som det bærende. Det er ikke perfektionen som et mål i 

sig selv, men som en inspiration til at skabe kvalitet i samværet om musik og 

dans. 

 

TAK 
Der skal lyde en stor tak til alle der i årets løb bidrager til vores aktiviteter. Af stor 

betydning er det at vi har så tydelige og venlige instruktører som Klavs og Mette. 

Tak også til bestyrelsen for al det usynlige arbejde som skaber gode rammer for vo-

res virke. En helt særlig tak skal tilgå Freddy og Betty som nu stopper i bestyrelsen. 

Det er bare super at alle dem der vil og kan for en tid løfter nogle af de fælles opga-

ver, men det skal selvfølgelig også være sådan at det er helt OK at stoppe og give 

stafetten videre til andre. 

 

Jakob Frandsen 

formand 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Referat af generalforsamling i Aalborg danse- og Spillemandslaug  

den 20. marts 2018 på Trekanten 
 

Tilstede er 11 medlemmer 
 

Valg af dirigent og referent. Ole Larsen til dirigent. Betty Bøttger til referent 
 

1. Formanden aflægger beretning.  Jakob Frandsen aflagde beretning. Den blev 

godkendt og kan læses i forkortet form i næste medlemsblad. Jakob rettede i beret-

ningen fokus på laugets orkester, hvordan kan kvaliteten højnes? Der blev talt om 

forskellige modeller, der kan afprøves. Forslag om  at ikke alle musikkere spiller 

med ved hver danseaften, at ikke alle spiller med på alle melodier, men har forskel-

lige passager og at der spilles med forskellig styrke i løbet af et stykke. Der arbejdes 

meget bevidst med balancen i orkesteret.  

2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Henning Christensen fremlag-

de regnskabet. Det blev godkendt. Det har været kutyme at musikere ikke betaler for 

kaffen på en danseaften. Der er forslag om, at dette ændres fra efterårssæsonen, så-

ledes at alle betaler ens for det man får. Bestyrelsen arbejder videre med forsalget. 

3. valg af bestyrelsesmedlemmer mm. Til bestyrelsen genvælges Henning Christen-

sen. Freddy Wagner og Betty Bøttger genopstiller ikke. Som nye bestyrelsesmed-

lemmer vælges Palle Bidstrup og Teresa Næss. Som suppleanter vælges Hanne 

Færch og Ole Larsen. Som revisor vælges Birgit Davids og Freddy Wagner. 

4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret, kr. 100.- for et årligt med-

lemskab 

5. Indkomne forslag. Der er modtaget forslag om, at der pr. sæson aftales flere danse-

aftener i kalenderen. Konkret går forslaget ud på, at foreningen ikke bør have så 

lange pauser ved jul og påske. Forslaget indeholder spørgsmål om dans på andre 

ugedage og muligvis skifte mellem lige og ulige uger. Der blev en del debat om 

dette forslag, men de fremmødte er under alle omstændigheder enige om, at vi også 

fremover ønsker at danse på Trekanten. Der er ønske om, at vi igen får starttids-

punkt kl. 19.00. Der er forslag om at arrangere en sommerudflugt (der kan nedsættes 

arbejdsgrupper). Forslag om at mødes på skolen i Hvorupgaard, i Karolinelund, på 

Huset, i Ridemandsmølle. Bestyrelsen arbejder videre med de indkomne forslag – 

alt kan/skal ikke afvikles i denne sæson!  

6. Ideer til næste års arbejde. Punktet blev behandlet under p. 6.  

7. Eventuelt.  Forslag om at skære ned på antallet af fællessange ved det kommende 

arrangement med Visens venner. Henning orienterer kort om en ny udfordring for 

foreningen; den såkaldte ”persondatalov”, som er vedtaget i EU.  

Det var en aften med stor talelyst og stor interesse for foreningens ve og vel i fremtiden 

– tak til de fremmødte for en levende og inspirerende aften – og så fik vi kaffe og dejlig 

lagkage i anledning af formandens nylige runde fødselsdag – tak for det! 



 

 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Ordet er frit” 

 
Om baggrunden og hensigten med et nyt lille tiltage  

 

Det er børnelærdom i foreningsdanmark at en generalforsamling er den øver-

ste myndighed, at vigtige beslutninger træffes der, og at alle forslag behand-

les. Så vidt så godt. 

 

Det er også en udbredt erfaring, at ret få af en forenings medlemmer deltager 

i generalforsamlingen, og at det er lidt småt med nye forslag og ideer. 

 

Hvad gør Aalborg Danse- og Spillemandslaug med dette dilemma? Vi har 

drøftet det flere gange i bestyrelsen. Kunne vi få flere til at deltage, hvis ge-

neralforsamlingen var lagt en mandag hvor vi ikke danser, og kun få har an-

dre faste aktiviteter? Eller skulle vi afvikle en hurtig generalforsamling på en 

danseaften? Vi synes ikke i bestyrelsen at det var den rigtige vej at gå. Men vi 

er optaget af hvordan input eller feedback og ønsker fra medlemmerne kunne 

komme i spil på en enkel måde. Her er vores forslag til hvordan det kan gø-

res: 

 

En gang eller to hvert forår og efterår vil vi i kaffepausen give ordet frit. Vi 

afsætter ca. 10 minutter til ris og ros, spørgsmål og kommentarer, ønsker og 

forslag. Det skal ikke udvikle sig til lange diskussioner men blot være et lille 

tidsrum hvor alle kan komme til orde og hvor bestyrelsen derefter beslutter 

om og hvordan man skal lade handling følge efter ordet.  

 

Vi afprøver det i den kommende sæson for at se om det er en bedre måde at 

få medlemmernes stemme ind i laugets daglige arbejde. Giv forslaget en 

chance. Så må vi se om det er en brugbar kanal for medlemmernes ønsker og 

kommentarer og om vi kan holde det på et afgrænset tidsforbrug, så det ikke 

tager unødig tid fra dansen. 

 

Jakob Frandsen 
 

 

 


