Referat af generalforsamling i Kom og Dans Laurbjerg
Onsdag den 3. april 2019
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Ad 1 dirigent
Peter Sønderkjær.

Ad 2 referent
Anne Aamand

Ad 3. Bestyrelsens beretning
Formand Bjarne Larsen fremlagde bestyrelsens beretning:
Året 2018 har været et stille år for selve foreningen Kom og Dans Laurbjerg. Der har været afviklet 2
arrangementer.
Den 18. marts havde vi et velbesøgt søndagskursus i ”Basale valsetrin” her i Multisalen. Der var 40
deltagere, 20 par, så det var rigtig flot.
Vi havde også en rigtig hyggelig danseaften lørdag den 24/11 hvor der var 30 betalende deltagere. Det var
et meget tilfredsstillende fremmøde i betragtning af at vi er en lille niche i Kom og Dans sammenhæng.
Grunden til det beskedne aktivitetsniveau i 2018 skyldes at KOD Randers i både forårssæsonen og i
efterårssæsonen 2018 ønskede at køre forløb med ugekurser i tango. Det blev vi bedt om at forestå, og det
gjorde vi jo gerne.
At holde tangokurser i Randers i forbindelse med deres sædvanlige kursusaften i swing var en god mulighed
for at vise tangoen frem i et større forum og derved – forhåbentligt – få flere til at interessere sig for at
danse tango.
Når vi selv skal sige det var kurserne i Randers en stor succes med mange deltagere på holdene i begge
sæsoner.
Det var vores vurdering at der ikke var basis for at køre ugekurser i både Laurbjerg og Randers samtidig.

Vi skønnede at det ville give bedst udbytte at satse på Randers-kurserne og holde pause med kurserne i
Laurbjerg. Derfor det lave aktivitetsniveau i KOD Laurbjerg.
Foruden at undervise i Randers var Lene og jeg i 2018 rundt i andre foreninger for at holde kurser.
Vi har bl.a. haft 2 kurser á 3,5 time i Holstebro i foråret og et valsekursus i Sløjfen i Hadsten.
Desuden har vi i foråret 2018 afsluttet et forløb hvor vi over 4 oplæringsdage à 8 timer har uddannet 4 nye
instruktørpar sådan at de nu er i stand til at afvikle et basiskursus i tango.
Vi håber meget at det med tiden medfører at der vil blive udbudt endnu flere tangokurser.
I uge 29 stod vi for alle tangokurserne på Ærø og i september havde vi 2 meget velbesøgte søndagskurser
med tango i Horsens.
Vi havde desuden den glæde – for 2. gang i øvrigt - at være inviteret til KOD Norges Sydendans i Calpe i
Spanien i efterårsferien for at stå for tangokurserne der.
Vi var også med ved KOD Esbjergs traditionsrige Nytårsgalla i januar for at undervise i tango.
For at få inspiration til nye elementer til vores folkeformstango så går vi til argentinsk tango når lejlighed
byder sig. For 12. år i træk skal vi således på ugekursus i argentinsk tango på Vestjyllands Højskole i august
måned.
2019-sæsonen har indtil nu været meget gunstig.
Som bekendt er vi netop færdige med et basisforløb over 6 x 2 timer her i Laurbjerg med vældig flot
tilslutning. Tak for det!
Vi har desuden afviklet et eksternt kursusforløb på 9 x 1½ time i Rødkærsbro.
KOD Viborg har en kursusrække over 4 fredage á 3 timer, hvor den nyuddannede instruktør Tove stod for
første kursusaften og hvor Lene og jeg står for de sidste 3. Sidste kursusaften er den 12. april.
Vi har også kørt basiskursus i Svendborg, 4 gange á 3 timer med sidste gang lørdag den 4. maj på Thurø.
Den sidste kursusdag er åben for alle der har været på tangokursus før. Om aftenen er der danseaften med
undertegnede som DJ. Jeg er sikker på at i alle er mere end velkomne.
Sidsel Fasting har bedt os om igen i år at undervise på Ærø.
Desuden skal vi undervise i tango på Rock på Heden fra 8. til 10. november.
KOD Laurbjerg tilbyder jo også kurser i vals:
KOD Aabybro med 2 kurser á 2 timer, del 2 på søndag og KOD Vejle, der skal have 2 tretimers kurser den
12. maj og den 26. maj.
Efterårets aktiviteter er ved at blive planlagt. KOD Viborg har allerede hyret os til at lave en
forsættelse/overbygning med 4 fredage fra 13. september til 1. november. Kurset bliver betegnet som
Letøvet 1. KOD Bjerringbro har også anmodet om at få et basisforløb over 4 gange á 3 timer.
På den baggrund har vi valgt ikke at tilbyde et basisforløb her i Laurbjerg i den kommende efterårssæson. I
stedet har vi besluttet at lave et forløb over 6 onsdage á 2 timer på Øvet niveau med start onsdag den 21.
august. Målgruppen er dansere der har gennemført mindst 2 basisforløb eller tilsvarende.

Vi planlægger desuden at afholde en tangodanseaften i efterårs-sæsonen.
KOD Laurbjerg har eksisteret siden 2011. I starten var vi en satellit til KOD Randers men i 2013 blev vi en
selvstændig forening under KOD Danmark. Som noget helt særligt har vi fået lov til kun at tilbyde kurser i
tango og vals.
De første år var der især et af medlemmerne af hovedbestyrelsen der vedvarende pressede på for at få os
til at oprette hold i swing på linje med andre KOD afdelinger, men vi har hele tiden fastholdt at det var en
dårlig ide grundet den korte afstand til Randers.
Nu hvor der også er en veletableret KOD afdeling i Bjerringbro forekommer behovet for at udbyde
swingkurser i Laurbjerg yderligere reduceret.
At tangoen siden 2011 har haft sin egen faste base her i Laurbjerg har været af meget stor betydning.
Før svævede vi lidt stedmoderligt rundt i ingenmandsland og var afhængige af at andre foreninger
inviterede os indenfor. Det blev derfor kun til sporadiske kurser hist og her uden mulighed for at etablere
kontinuerlige forløb.
Men de kontinuerlige forløb var vigtige for at få udbredt interessen for tangoen og tilsyneladende har det
båret frugt.
Vi kan mærke at interessen for at lære at danse tango som supplement til swing og rock’n’roll stille og roligt
stiger og stiger. Det er vi naturligvis meget glade for og taknemmelige over!
På vore kurser her i Laurbjerg har vi (det vil sige Lene!) i alle årene gjort os store anstrengelser for at få vore
hold til at gå op. Selvfølgelig kan man godt lære af at se andre danse, men det er nu bedst at være med på
gulvet.
Det har ikke altid været lige let at leve op til målsætningen om at holdene skal gå op. Heldigvis har vi mødt
stor hjælpsomhed fra tidligere kursister der beredvilligt stiller op når vi er i bekneb.
Stor tak til Palle og Poul der i denne sæson har været med i hele kursusforløbet, og stor tak til Allan,
Karsten, Dines og Gert der også har hjulpet os når det kneb, ofte med meget kort varsel.

Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt.
Ad 4 forelæggelse af regnskab
Regnskabet blev forelagt
Spørgsmål til regnskabet: Der blev spurgt til hvad materialet som KOD Norge stiller til rådighed består af.
Det er kursusoplæg, -musik, tilbud og generel oplæring. Al instruktøroplæring, musik udvikling og
vedligeholdelse plus rettigheder er et produkt KOD Norge ejer. Det skal der betales royalty for.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen forslår uændret kontingent 50 kr. om året.
Det er af nemheds grunde ikke separeret ud i regnskabet. Hvis man ikke deltager i kursus men gerne vil til
danseaftener, skal man være medlem af en KOD forening. KOD kontingent er inkluderet i kursusafgiften.
Passive medlemmer har adgang til alle danseaftener.
I forhold til kommunen skal KOD være en forening med betalende medlemmer. Som godkendt forening,
kan man låne lokaler gratis af kommunen.
Deltager man i holdundervisningen opkræves kontingentet som 25 kr. pr hold – forår og efterår.
Forslaget om kontingent på 50 kr. blev vedtaget.

Ad 6. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet

Ad 7. Valg til bestyrelsen
Næstformand Annette Hjuler og kasserer Lene Larsen var på valg og villige til genvalg.
Annette Hjuler og Lene Larsen blev valgt på ny.

Ad 8 Valg af suppleanter
Vælges for et år ad gangen.
Birthe Bøtker genopstiller ikke.
Poul Grunnet og Anne Aamand blev valgt til suppleanter.

Ad 9 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Janne Dalsgaard blev genvalgt som revisor.
Som revisorsuppleant blev valgt Gert Aamand.

Ad 10 Eventuelt
Det er en god plan for efteråret, med både basis-, fortsætter- og øvet hold i henholdsvis Bjerringbro, Viborg
og Laurbjerg.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Anne Hansen Aamand

