
 

  

Aalborg Danse - og 

Spillemandslaug 
 
 
                                                             Foråret 2023     

Nytårs/Sponsor bal 
Lørdag den 21. januar 2023 kl. 19.00-23.00 

 
 

Mads  
Hansens 

Kapel 

Spillemandsfestival 

Lørdag den 29. april 2023 kl. 17.30-23.00 

Ole Larsen 



 

2 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 
Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Kontaktperson:   
Klavs Munklinde Hansen 

Tlf.: 27 20 63 83 
Mail: klavs@munklinde.dk 

Kasserer:  
Palle Bidstrup 

Tlf.: 28 68 61 41 
Mail: kasserer.adsl@gmail.com 

Næstformand, 
Magda Arendrup:  

Tlf.: 51 60 01 14,  
Mail: arendrup.m@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 
Mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Sekretær:  
Asmus Muurmann  
Tlf.: 93 92 20 45 

Mail: asmusmuurmann@yahoo.com 

Suppleant:  

Klavs Munklinde Hansen 
Tlf.: 27 20 63 83 

Mail: klavs@munklinde.dk 

Suppleant: 
Ole Ugilt Larsen 

Tlf.: 22 46 80 41 
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 

"Find os også på Facebook"  

mailto:arendrup.m@gmail.com
http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Orkesterinformation 
Laugets orkester øver mandage i lige uger og spiller til dans i ulige 
uger. Se arrangementskalenderen inde i bladet. 
Har du spørgsmål til orkestret, så kontakt orkesteransvarlig: 

Asmus Muurmann Tlf.: 93 92 20 45 
Mail: asmusmuurmann@yahoo.com 

”En formand takker af” 
 

Vi er i lauget blevet lidt fattigere, da 
en stor personlighed, et rart menne-
ske og en stor arbejdskraft har valgt 
at søge andre græsgange. 
Det er selvfølgelig noget vi accepte-
rer til fulde, men derfor må vi godt 
synes at det er ærgerligt. 
 

Som musiker kommer vi til at 
mangle en forspiller, hvilket vi er 
sikre på, at orkesteret hurtigt vil fin-
der en løsning på. 
 

I bestyrelsen kommer vi til at mang-
le en engageret og handlekraftig for-
mand, der kan være den, der holder 
lauget på det rette spor. 
 

Der skal derfor her lyde en appel til at stille op til bestyrelsen på den 
kommende generalforsamling.   
Vi har selvfølgelig ikke en forventning om at du er frisk på at blive for-
mand, selv om det da ville være dejligt, bare du er lidt boglig og at du 
brænder for lauget, så er vi klar til at tage rigtig godt imod dig. 

Tringennemgang 
Vi fortsætter succesen med trinundervisning. 

Vi starter mandag den 16. januar 2023 kl. 19.00 
Hvad skal vi så lære?  

Hvis du her specielle ønsker, så kom endelig med dem. 
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Entre inkl. kaffe og kage 120,- (for medlemmer af lauget 100,-) 
Studenterpris: 60,- (Under 25 år / med studiekort) 

Nytårs/Sponsor bal med: 

”Mads Hansens Kapel” 
Vi er i den lykkelige situation at en anonym sponsor har budt ind med, 
at vedkommende vil betale honorar til orkesteret hvis det kan arrange-

res at få ”Mads Hansens Kapel” på Trekanten for at spille til et bal. 

Lørdag den 21. januar 2023 

Kl. 19.00 - 23.00 
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Mads Hansens Kapel er et ungt og kreativt pust over det danske musik-
miljø. Bandets medlemmer har rødder i vidt forskellige genrer, men 
finder sammen om en fælles kærlighed til den danske traditionsmusik 
og fornyelsen af den. 
Kapellet har siden deres dannelse i 2015 spillet et væld af koncerter – i 
udlandet såvel som herhjemme. Fra traditionelle baller for folkedansere 
til gadefesten Distortion for festglade unge københavnere. 
Deres lyd er drevet af energi, frækhed og en veludviklet humoristisk 
fingerspitzgefühl. Kapellet er noget, man skal opleve for at forstå. 
Råswingende, solidt favnende og hæsblæsende er kun få farver på den 
palet, Mads Hansens Kapel maler med. Men Kapellet har også en blød 
side. 

Mads Hansens Kapel er: 

 Jonas Lærke Clausen - Violin  

 Martin Strange Lorenzen - Klarinet  

 Sebastian Boesgaard Bloch Larsen - Guitar  og mundharmonika 

 Emil Ringtved Nielsen - Bas  

 Julian Svejgaard Jørgensen - Klaver  
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Arrangementskalender for foråret 2023; 
 
Mandag d. 9. januar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 16. januar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Lørdag d. 21. januar. Nytårsbal Mads Hansens Kapel Kl. 19.00  
 

Mandag d. 23. januar. Orkester øver kl. 19.15 

 

Mandag d. 30. januar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 6. februar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 13. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Vinterferie 
 

Mandag d. 27. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 6. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 13. marts. Generalforsamling kl. 17.00   
Efterfulgt af spisning og Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 20. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 27. marts. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Påskeferie 
 

Mandag d. 17. april. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 24. april. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Lørdag d. 29. april. Spillemandsfestival.  
Musikere: kl 13.00 -/ Dansere: 17.30 – 23.00 
 

Mandag d. 1. maj. Orkester øver kl 19.15 
 

Mandag d. 15. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 29. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 12. juni. Orkester øver kl. 19.15 
 

Sommerferie 

Salen er booket til alle mandagsdanseaftnerne, vel vidende at vi kan blive 
pålagt at være i et af de mindre lokaler. Det har jo også vist sig muligt.  
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Spillemandsfestival 
Lørdag den 29. april 2023 

Kl. 17.30 - 23.00 

Entre inkl. kaffe og kage 120,- (for medlemmer af lauget 100,-) 

For 20. gang afholder vi spillemandsfestival.  
Det bliver selvfølgelig efter det velkendte koncept, hvor årets instruk-
tør ”Mette Kathrine Jensen Stærk” bruger eftermiddagen sammen med 
de inviterede orkestre.  
Danserne møder kl. 17.30. Kom nu i god tid, så alle kan nyde dette 
fantastiske storspil både som koncert, men også som dansemusik.   
I skrivende stund er det endnu ikke klart, hvilke orkestre der kommer 
til at deltage, men vi lover at det bliver lige så festligt og fornøjeligt, 
som disse festivaler altid er.  

 
 
 
Mette Kathrine kræver nok ikke den store       
præsentation, hun har flere gange spillet til bal 
her i lauget, senest september 2022 sammen med 
Kristian Bugge og Dwight Lamb. 
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Tale til Jakob da han trækker sig som  
formand & forspiller. 

Aalborg den 5. december 2022 
 
Ansigt udadtil: 
Du har været god til at vise og fortælle hvad du 
står for, og hvad du gerne vil med lauget. 
Booke lokaler 
Du har haft et godt samarbejde med Trekanten. 
Central person 
Du har været en god formand for både musikere og 
dansene.  
Deltagende i andres ve og vel 
Du tager gerne en tørn hvor der er behov. Du er 
støttende og deltagende 
Engageret i alle opgaver 
Du er altid klar når orkesteret er ude at spille. Altid klar med musik til 
tringennemgang.  
Forspiller 
Du har været programlægger og forspiller til perfektion.  
God banjospiller 
Du er taktfast og melodisk i dit banjospil  
Hjælpende og støttende hvor behovet er 
Du er rigtig god til at modtage nye musikere og dansere 
Interesseret i andre OG Ingelises mand (”ansvarlig” - og derfor vi  
nu mangler dig som formand) 
Du ser folk i øjnene ”er du klar til din opgave”,  
”hvordan går det med….”  
Jovial “giver plads til alle” 
Du gemmer dig absolut ikke under ”Jante loven” Her er der altid  
plads til en til 
Koordinator på mange fronter 
(Orkester-danseleder) – (Trekanten-Lauget) - (Blandt musikere) 
Lyttende til andres meninger 
Du er åben for at hører på alle.  
Mødeleder på bestyrelsesmøder 
Holder altid os alle på sporet, så det ikke bare bliver hyggesnak  
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”Nutidig” (altid til stede) 
Vi kan ikke lave unoder på dansegulvet uden at du ser og  
kommenterer det. 
Overskudsagtig 
Selv som forspiller med ansvar for musikken, har du overskud til at 
kommenterer dansen  
Praktiker 
Hvad enten der skal stilles stole op eller brygges kaffe så er du klar. 
Quality mester 
Du går efter at både musik og dans skal være sådan at alle har en  
god oplevelse.  
Regelret for sig selv og andre 
Når du lover at tage dig af en opgave, kan alle være sikker på den  
bliver løst 
”Sjællænder” 
Men ikke så meget at det gør noget .  
Træner medmusikanter 
Vanskelige passager – Starte samtidig. 
Uddelegerer opgaver 
Du er god til at uddelegere og støtte i alle opgaver, og du stoler på  
at opgaver bliver løst 
Veltalende 
Du har altid ordet i din magt  
Xtraordinært favnende 
Du er vellidt af alle for din måde at være på. 
Ydet en stor indsats for Aalborg Danse- og Spillemandslaug  
Du er altid klar til at give en hånd, hvor der er behov for det 
Zapper i musikgenrer 
Efter sigende har du før folkemusikken gjort dig i andre musikgenrer  
Ærefuld “sætter en ære i at tingene er i orden” 
Du sætter en ære i at tingene er i orden 
Øv-hatten ejer du ikke 
Du er altid positiv, Altid velforberedt, Altid imødekommende  
Åben for nytænkning  
Du er en god lytter og er altid åben for andres mening. 
 
Vi er sprunget over et bogstav ”W” 
Whisky 
En lille gave skal du have, med en stor tak fra os alle.  
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 Et interview med danserne Annegrete og Jens 

 
Annegrete og Jens I dukkede 
”ud af det blå” op til dans på 
Trekanten i sidste sæson – og 
det var noget der blev lagt 
mærke til. Jeg er ikke god til at 
huske  navne, men kan altid      
omtale jer som ”de unge”, og 
så er ingen i tvivl om, hvem vi 
snakker om.  
Hvad i alverden får velfunge-
rende unge mennesker til at 
møde op til folkedans? 
 
Ha, det er dejligt at prøve at blive omtalt som ”de unge”.  
Vi ville gerne gå til noget SAMMEN. Det skulle gerne være noget med både 
musik (helst levende) og motion – og så skulle det være noget, hvor vi startede 
på samme (lave) niveau. 
Vi havde været ude at høre en koncert med noget nordisk folkemusik. Det var 
bare så fantastisk – det ville vi gerne høre noget mere af – og man kunne måske 
oven i købet danse til det. 
Søgning på ”folkedans Aalborg” gav et par hits, men det der bl.a. tiltalte os i 
Aalborg Danse- og Spillemandslaug var, at der var dans hver 14. dag – det pas-
sede os rigtig fint, at vi ikke skulle af sted hver uge. 
 
Annegrete har sunget i kor i mange år, mens Jens har spillet musik helt fra gym-
nasietiden: Suppe-steg-og-is på keyboard, senere guitar-bas-trommer-baltrio og 
nu jazz og folk/country samt big-band på skolen. Så det har da givet den ballast, 
at vi begge ved hvor ”1” ligger i musikken. Men med dans startede vi begge 
helt forfra. 
 
Det må have krævet noget mod at dukke op og kaste sig ud i det ukendte? 
 
Jo, det var da lidt grænseoverskridende at møde op til noget man ikke kan, et 
sted man ikke har været før og i øvrigt ikke aner hvem der ellers kommer. Men 
vi er glade for at vi alligevel gjorde det. 
Vi er VIRKELIG blevet taget godt imod. I er søde og snakker gerne med os, 
selv om I andre har kendt hinanden i mange år. 
Hjælpsomheden er stor og opmuntringerne er mange, fx i kvadrille-dansene. 
Efterhånden er det da også blevet nemmere at forstå, hvad det er for nogen 

”koder” Klavs siger  
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Hvordan sikrer vi at I fortsætter? 
 
Det er faktisk rigtig fint, som det er. 
Det helt afgørende er, at der er levende musik, og at det bliver spillet af 
”almindelige mennesker”. 
Det er helt befriende at vi bare lige starter igen, hvis det var i forkert tempo. 
Det er rigtig hyggeligt med kaffepause og sang og dejligt med de små pauser 
undervejs, hvor man lige kan sidde og snakke med hinanden. 
Og så er det vigtigt at vi kan komme i det omfang, vi syn’s er sjovt. 
  
Vil I kunne motivere nogen jævnaldrende i jeres omgangskreds til at kom-
me? 
 
Hvis der nu var flere på vores 
alder, ville det nok være lettere 
for de næste der kom.  
Vi har forsøgt at lokke et par 
med, men deres børn er så 
små, at de ikke lige vil efterla-
de dem derhjemme. Det er 
simpelthen for besværligt at 
komme ud af huset for folk i 
vores alder, hvor man så typisk 
i stedet går til noget hver for 
sig. 
 
Det handler nok også om at få fjernet nogle forhindringer / fordomme.  
Noget af det første folk siger, når vi fortæller, at vi går til folkedans er ”nå så 
har i sådan nogen kostumer på”, og den antagelse kan i al fald afholde nogen 
fra at komme. Så der skal budskab om, at vi ikke ”klæder os ud”. Det kunne 
nok også afholde nogen, hvis de tror vi skal ud og optræde til stævner. 
 
Jonah Blacksmith har også udgangspunkt i folkemusiktraditionen – kunne 
man evt. ”lokke” med noget ”nyere” folkemusik? Her er nytårsballet med 
Mads Hansens Kapel et godt bud på foryngelse. Vi skal helt sikkert have 
nogle af vores venner indkaldt – det vil de synes er godt. Måske kunne det 
hjælpe at invitere til ”Koncert med (mulighed for) dans”, så vi signalerer, at 
det er i orden bare at komme og lytte. ”Koncert” ville vi nemmere kunne 
forholde os til end fx ”dobbeltbal”, som vi ikke aner hvad betyder – er det 

mon noget med fine balkjoler – og kommer dronningen ?  
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Man kunne måske lave forskellige versioner af (facebook)opslag, hvor vi så 
kunne dele ”den ungdommelige version” med vores egen aldersgruppe. Og så 
skal vi være bedre til at tage de fysiske løbesedler med på arbejde – med hen-
visning til at spørge Annegrete / Jens om yderligere info. Den personlige an-
befaling er mange gange det, der virker bedst.  
 
Kunne man lave et ”særarrangement” (fx en mandag hvor man starter med 
fællesspisning) for vores personaleforening, hvor langt de fleste er i 40’erne. 
Man kunne sagtens lære at danse polka på en time. 
Hvis det så fænger at danse med kollegerne, kan det være man går hjem og 
hiver sin partner med. 
 
Et lokkemiddel på mandagsaftener kunne evt. være, at det skal ”føles legalt” 
at gå hjem midt på aftenen, så er det måske mere overskueligt (når der har 
været tringennemgang er vi ”på arbejde”, og så kan vi være godt trætte, når vi 
kommer frem til pausen). ”En halv aften er bedre end ingen aften”. 
Nogle gange gør stemningen dog, at vi også bliver efter kaffen, selv om vi 

egentlig er godt brugt  
 
Måske kunne det også være en fordel (for børnefamilier) at starte lidt tidlige-
re på aftenen.  

Tak for en god snak – og mange gode ideer  
Ole Ugilt Larsen 
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Min tid i lauget 
 

Fra tøvende begynder til fuldt engageret 
 

Inden jeg fik arbejde i og flyttede til Aalborg havde jeg spillet folkemusik i 
København i 20 år og bluegrass på Sjælland i 10 år. Lysten og evnen til at 
spille i band var derfor stor. Men de sociale relationer flytter ikke med, når 
man rykker teltpælene op. Så jeg måtte ud og finde nye musikalske legekam-
merater. Det var faktisk sværere end jeg havde regnet med. De fleste orkestre 
havde spillet sammen i mange år og var ikke åbne for nye medlemmer. For 
min skyld kunne det også være en anden musikalsk genre end folkemusik, 
selvom det var den jeg var mest fortrolig med. 
 

Lidt ved et tilfælde faldt jeg over Aalborg Danse- og Spillemandslaug. Her 
var der åben tilgang når blot man beherskede sit instrument, og selvom banjo 
ikke er så kendt i dansk folkemusik, var der ingen betænkeligheder ved at 
optage en banjospiller. 
 

Men det tog mange måneder før jeg fandt mig tilrette. I starten kunne travl-
hed på arbejde eller træthed afholde mig fra at møde op. Men efterhånden 
blev jeg gladere for både det musikalske og det sociale liv i lauget. Så nu kan 
næsten intet holde mig fra at deltage.  
 

Nodeblind eller gehørspiller 
 

Som barn spillede jeg blokfløjte for det skulle man. Uden den store entusias-
me fik jeg dog lært at holde af melodier og samspil. Som voksen lærte jeg 
mig selv at spille guitar, men da det på den tid var ret udbredt (sammen med 
den islandske sweater) og jeg ikke var særlig god, så jeg mig omkring efter et 
andet instrument. Det blev så banjoen, tenorbanjoen med 4 strenge og plek-
ter. Men noder fik jeg ikke lært. Til gengæld fik jeg så opøvet en evne til hur-
tigt at fange en melodi og kunne finde den på instrumentet. I dag spiller jeg 
udelukkende på gehøret, hvilket er en kæmpe fordel som forspiller, for øjet er 
ikke bundet til nodebogen men kan følge danserne og direkte se om tempoet 
er passende. Næsten alle melodier kan jeg således udenad, og når det bliver 
for kedeligt lærer jeg så anden stemmerne så jeg kan veksle efter behov.  
 

Forspiller 
 

I en del år var Ulrich den eneste forspiller. Det er faktisk et stort arbejde, dels 
at vælge programmet og skrive det ud til musikerne, dels at indøve det med 
de andre og endelig at spille for til danseaftenen. Ulrich opfordrede flere af os 
andre til at tage del i denne del af laugets virke, men vi tøvede og brugte for-
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skellige begrundelser. Jeg følte ikke jeg var god nok og jeg kunne ikke læse 
noder og dermed sætte nummeret rigtigt i gang. Til sidst satte Ulrich trumf 
på: enten kom vi i gang eller osse stoppede han helt som forspiller. Det virke-
de. Søren og jeg blev så forspillere på det vi nu kalder Program 1 og Program 
2 mens Ulrich fortsætter med Program 3. Det er en god og robust måde at 
organisere det på. Det giver fleksibilitet, fordeler opgaverne mere rimeligt og 
åbner for en løbende udskiftning. Således har Asmus afløst Søren og mon 
ikke der findes en afløser for ham banjomanden, når han ved juletid 2022 
flytter til Viborg. Jeg tror og håber det. 
 

Det havde da været lettere hvis jeg 
kunne noder, eller orkede at lære 
dem at kende. Men jeg opfandt mit 
eget lille system til starten af numre-
ne. Jeg tegnede gribebrættet med de 
fire strenge og bånd på tværs. Så  
satte jeg tal på hvor fingren skulle 
sættes til den første tone, den anden 
tone osv. og med de første par toner 
på plads kunne jeg resten udenad. 
Det var de første toner der var svære 
og med denne lille tegning fik jeg 
lært at sætte numrene an som forspil-
ler.  
 

Det var så som så med frivilligheden i starten, men i dag er jeg glad for at 
have fundet min egen måde at starte et nummer på, og jeg nyder faktisk at 
indøve numre og at spille for. Så en gang imellem skal man presses lidt til 
noget som man næsten kan, for det viser sig ofte at det nok skal gå og blive 
til glæde for både en selv og for andre. Derfor klapper jeg osse tit af danser-
ne. Det er ikke kun dem der klapper af musikken. For det er jo et samspil 
hvor musikere og dansere gensidigt beriger hinanden, så derfor falder det mig 
naturligt at klappe af danserne for deres bidrag til den fælles oplevelse. 
 

Formand 
 

Efter nogle år i bestyrelsen blev jeg så formand. Lidt på samme måde som da 
jeg blev forspiller. Lidt pres og lidt personlig modvilje i skøn blanding blev 
afløst af accept af opgaven og trivsel i at udføre den. Der har altid været gode 
folk omkring: i bestyrelsen, i orkestret og vores danseinstruktør Klavs, så på 
den led har det været en overkommelig opgave. Men der er da mange ting 
man skal huske og ordne og aftale. Heldigvis er indholdet, glæden ved folke-
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dans og folkemusik, det der trækker læsset og gør det til en meningsfuld og 
berigende aktivitet.  
 
Når jeg trives i en social sammenhæng bliver jeg osse lidt friere i tonen og 
lader spontane indfald og ytringer springe ud af munden. Min kone kalder det 
manglende isolering af nervebaner i hjernen. Med den rette dosering kan det 
understøtte en stemning som gør at mange føler sig godt tilpas ved samværet.  
 

Den frie, uhøjtidelige stemning 
 

Mange før mig har lagt rammerne så lauget skal være et sted med en fri og 
uhøjtidelig stemning. Selvfølgelig skal vi blive bedre til at danse og spille, 
men det er ikke målet om perfekthed der er drivkraften. Det er tvært imod 
glæden ved fællesskabet og indholdet, hvor der er plads til de små fejl og 
mangler, som vi så bare griner af. Lauget bør stadig være et sted hvor man 
kan komme både som enkelt danser eller som par, og hvor der er plads til fle-
re niveauer af færdighed. Med hensyntagen og hjælpsomhed kommer vi langt 
med at bevare den gode stemning. 
 

Varer det så evigt? 
 

Hvorledes lever vi med at folkedans lige så stille svinder ind som aktivitet? 
Fordums tids store stævner, udlandsrejser og mange foreninger med mange 
medlemmer bliver afløst af lukning af de små foreninger og sidste mand sluk-
ker lyset.  
Vi alene kan ikke ændre de generelle tenden-
ser i samfundet. Alle typer foreninger døjer 
med at holde på medlemmerne og mange 
aktiviteter savner frivillige instruktører.  
Kan der gøres noget? Ja, selvfølgelig. Udvik-
lingstendensen er ikke en naturlov og påvir-
kelig af menneskers initiativer, engagement 
og udholdenhed. Så længe vi støtter hinanden 
og har det sjovt med vores fælles interesse, 
lige så længe vil lauget bestå. Varer det så 
evigt? Nej det gør det ikke, men det varer 
lige så længe vi møder frem og understøtter 
den glade, frie stemning om dans og musik. 
Og det er ik’ så ringe endda. 
 

Tak for mange gode år i lauget. 
Jakob Frandsen 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag den 13. marts 2023 kl. 17.00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag** 
7. Ideer til næste års arbejde 
8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 
 Jakob Frandsen & Hanne Lyng 
 

 Suppleanter på valg: 
 Ole Larsen & Klavs Munklinde Hansen 
 

 Revisorer på valg: 
 Helmer Jakobsen og Ulrich Clausen 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 
 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  
 være kontaktperson (Klavs Munklinde Hansen) i hænde  
 Senest mandag den 6. marts 2023 
 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 
 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise (for egen regning)   
Efter spisningen er der mandagsdans. 
Vejledende tidsplan: Generalforsamling 17.00, spisning 18.30, dans 19.30  


