Referat fra generalforsamling i Kom og Dans Århus den 24. februar 2019
kl. 14.00
Sted:

Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C

Deltagere:

Ca. 27 fremmødte medlemmer ekskl. bestyrelsen

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Forelæggelse af regnskab

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Behandling af indkomne forslag

7.

Valg til bestyrelsen (7 medlemmer)

8.

Valg af 2 suppleanter

9.

Valg af revisor og 1 suppleant

Formanden, Birthe Tofting, bød velkommen til årets generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent:
Lone blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og varslet. Dagsordenen blev
gennemgået, hvorefter den blev godkendt.

Ad 2. Valg af referent:
Vibeke blev foreslået og valgt til referent.

Ad 3. Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning:
Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen d. 11. marts 2018 og konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 21. marts. D. 24. marts deltog mange af os i KOD’s
landsmøde, hvor målsætningerne frem til 2022 blev gennemgået.

De 5 målsætninger for arbejdet frem til 2022 er:
*Vækst: 10% flere foreninger og dansere, fokus på fastholdelse på alle niveauer
*Gennemsnitsalderen for nye dansere skal sænkes med ét år pr. år frem mod 2022
*Kompetenceudvikling i bestyrelserne
*Kompetenceudvikling af spillere og instruktører
*Organisationsudvikling – uddelegering af opgaver
Vækst og aktivitetsniveau
Temaet på landsmødet var frivillighed og organisering, hvor vi kunne berette om vores struktur med en bestyrelse som koordinationsorgan og mange selvstyrende arbejdsgrupper, der hver
har deres felt at tage sig af.
I Aarhus bidrager vi fint til væksten. Vi tilbyder nu også kurser på Strandskolen, så vi kan tilbyde
nye dansere at danse både i Viby og Risskov.
Vi har haft et særdeles aktivt år.
D. 25. marts dansede vi i Dome of Visions.
D. 6.-8. april blev der holdt Molbo Rock.
I juni måned havde vi hele 5 arrangementer med sommerdans på Bispetorv, der var meget vel
besøgt og også ofte blev afsluttet med at vi spiste sammen eller drak en øl sammen efterfølgende. Søren og Djan trak et stort læs med at skabe en fest både for os og for publikum.
D. 3. august dansede vi på Havnepladsen i forbindelse med VM i Sejlsport. Bagefter spiste vi
sammen på havnen.
D. 6. oktober lavede vi sammen med byens andre danseforeninger en flashmob til Karmaklubbens store dansefest i Musikhuset. 26 KOD’er deltog og hyggede sig med fællesspisning inden.
Op til arrangementet blev der optaget en video med vores dans på Strandskolen, der blev udsendt til Karmaklubbens 10.000 nyhedsbrevmodtagere ligesom KOD Aarhus blev promoveret af
Karmaklubben på facebook i forbindelse med arrangementet.
Igen i år blev der holdt en festlig nytårsaften i Lading.
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Vi har således i år været meget synlige eksternt, hvilket kan formodes at have resulteret i den
virkeligt gode tilgang af nye dansere:
I sommer er der startet 49 nye dansere på grundkursus,
23 på Strandskolen og 26 på Rosenvangskolen,
21 herrer og 28 damer.
I vinter er der startet 34 nye dansere på grundkursus,
16 på Strandskolen og 18 på Rosenvangskolen
10 herrer og 24 damer.
På Rosenvangskolen er der 158 tilmeldinger på holdene og på Strandskolen er der 30.
Der er 29 passive medlemmer. Nogen går både på videregående 2 og tema og nogen er tilmeldt
to temahold. I runde tal er vi i godt 200 medlemmer i den voksne afdeling.
Fastholdelse på alle niveauer
Det går rigtig fint med at tiltrække nye dansere. Det er dog mindst ligeså vigtigt at fastholde
danserne. Det er afgørende for fastholdelse af nye dansere, at de deltager i arrangementer ud
over holdtimerne, så de får øvet dansen og bliver integreret i det sociale miljø.
Vi har haft gode erfaringer med at tilbyde Søndagsdans og Fredagsdans, der er et par timers
dans uden det helt store forplejning, men til gengæld rimeligt ofte, så der er mange muligheder
for at danse i Aarhus. Det er nok mere overskueligt som ny danser at dukke op en søndag
eftermiddag end at skulle til en hel danseaften, måske over i købet i en anden by. Også de
rutinerede dansere har taget godt imod de mange muligheder for at danse ud over de egentlige
danseaftener. Vi ser disse tiltag som et vigtigt led i at skabe et aktivt dansemiljø i Aarhus. Det
vil vi selvfølgelig gerne diskutere med jer her i dag. Per har helt sin egen plan for at aktivere
foreningens oldtimers, så tag endelig fat i ham, hvis I har nogle gode ideer.
Dame/Herre fordeling på holdene
I foreningen er vi i runde tal 2/3 damer og 1/3 herrer. Sådan har det været i mange år, og sådan
er det også i de øvrige danseforeninger. Heldigvis kommer der nu efterhånden flere herrer på
begynderholdene. Men for at vi kan få alle hold op at stå, må vi indse, at vi har brug for herrer,
der hjælper på holdene. Vi er superglade for, at herrerne vil bruge tid på at hjælpe på holdene.
På den anden side får de selvfølgelig også selv en fin undervisning gratis. Det kan selvfølgelig
på nogle hold også være damer, der er mangel på.
Bestyrelsen har den holdning, at en hjælpedanser som minimum skal være tilmeldt som passivt
medlem, eller være tilmeldt et af vores ugekurser. Man kan hjælpe på niveau lavere end det
man selv danser på. Jeg har en list over dansere, der ønsker at være hjælpedanser. Hvis der
akut mangler en danser, og der er nogen, som springer til for at hjælpe, så er der bare dejligt.
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Lene og Lena har taget initiativ til at lave skilte til alle medlemmer, så man kan se hvem man
danser med og som også gælder som kvittering for betaling. Det er super godt. Tusind tak for
det.
Organisation
En forudsætning for det høje aktivitetsniveau er, at vi samarbejder som teams, og at flest
mulig medlemmer deltager aktivt i at holde foreningen kørende. Vi har heldigvis nogle meget
velfungerende grupper, der selvstændigt varetager de opgaver, der hører ind under gruppen.
Grupperne referer til bestyrelsen, men det er grupperne selv, der inden for rammerne, beslutter,
hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan grupperne sammensættes. Der er en eller to tovholdere i hver gruppe.
Forplejningsgruppen (danseaften)
Bente og Anne Marie er tovholdere i forplejningsgruppen for danseaftener og har brugt en del
ressourcer på at strukturere og effektivisere arbejdet og har præsenteret bestyrelsen for et
oplæg til, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for medlemmerne at deltage i arbejdet i
forbindelse med danseaftenerne. Det vil Anne Marie fortælle mere om senere.
Forplejningsgruppen (feriedans)
Her har Jesper sørget for kaffe og kage på Folkestedet helt alene i den forløbne sæson. Det ville
være dejligt hvis noget ville melde sig hos Jesper til at hjælpe til.
Opstilling af anlæg og åbne/lukke
Kurt er tovholder her og gør et stort arbejde sammen med Søren og Lars. Også her vil vi gerne
have nogle flere hænder at trække på.
PR/udvalg
Her er jeg selv tovholder. Jeg vil gerne takke for alle de gode input, der kommer fra jer medlemmer. Det er så dejligt at I engagerer jer. Vi griber jo gerne de muligheder der dukker op for
at gøre os synlige for at tiltrække nye medlemmer, men også for at skabe en fest for os selv og
styrke sammenhængskraften i foreningen. Aktuelt arbejder vi på at lave et arrangement ved
Tall Ship Race i august. Så stor tak til Per Christensen, der har været initiativtager til dette og
til Ib, der var initiativtager til vores event i Musikhuset sammen med Karmaklubben.
Socialt miljø udvalg
Her er Lena tovholder. Hun har gjort et stort arbejde med at informere ude på holdene. Mogens
Pedersen er social mentor på begynderholdet på Rosenvangskolen, og Ole Lund er social mentor
på Strandskolen. Så stor tak til dem.
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UNG
I Aarhus har vi en stor UNG afdeling, der pt. har 118 betalende medlemmer. UNG har i årets løb
sørget for at holde sociale arrangementer på de tidspunkter hvor undervisningen af forskellige
grunde er aflyst, fx brætspilscafe. De har haft sæsonafslutning hvor de efter dansen er taget
ned i byen og har hygget sig, igen med fokus på det sociale. De har holdt en ung-danseaften
hvor der ankom omkring 100 dansere. - Og så har de selvfølgelig ung weekenden fra d. 1-3.
marts. Endeligt har de fået oprettet tema hold også for første gang denne sæson.
På sidste generalforsamling vedtog vi en vedtægtsændring, så antallet af bestyrelsesmedlemmer
går fra 9 + 2 suppleanter til 7 + 2 suppleanter.
Det var begrundet i, at en del af det arbejde, der tidligere lå i bestyrelsen nu varetages af de
enkelte udvalg. Tovholderne deltager således i bestyrelsesmøder, når der skal tages overordnede beslutninger på deres område. Vi har haft møder med Bente og Anne Marie for at finde en
god måde at organisere det store arbejde, der er, i forbindelse med danseaftener. Her vil Anne
Marie fortælle om en organisering af arbejdet og motivation af de faste medlemmer, der hver
gang leverer et stort stykke arbejde.
Men før vi går over til det, vil jeg gerne takke Michael for hans konstruktive indsats i bestyrelsen
og ikke mindst for hans store indsats for at hjælpe os i gang med Flexmind. Også en kæmpe tak
til vores kasserer gennem mange år, Birthe, som er så flittig og vidende og altid har styr på
sagerne. Også til Lena en kæmpe tak for alle dine fine nye initiativer i din tid i bestyrelsen, nu
er du jo også spiller, så vi ser dig jo stadig i stor aktivitet.
Da der ikke var bemærkninger eller kommentarer til formandens beretning, blev beretningen
godkendt med klapsalver.

Ad 4. Forelæggelse af regnskab:
Kassereren, Birthe Due, gennemgik det udleverede regnskab for 2018 og balancen.
Der er en stigning i passive medlemmer.
Er der spørgsmål til regnskabet?
Et medlem: Der er en markant stigning i forhold til danseaftener, men jeg synes, at der er færre?
Birthe Due: Vi har sat prisen op.
Et medlem: Hvor mange penge skal der være i en forenings kasse?
Dirigenten foreslog, at spørgsmålet medtages under pkt. 6, hvilket blev vedtaget.
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Ad 5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at det det årlige kontingent fastholdes på kr. 50,00.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag:
Anne Marie: Fremkom med forslag til honorering af frivillige til danseaftener for at sikre en større
kontinuitet af flere medlemmer:
·

Gratis adgang til danseaftener og gratis adgang til at danse på alle hold for de to
tovholdere og dem der vasker duge ift. danseaftener.

·

Frivillige der åbner og lukker (ca. halvdelen af danseaftenerne), og frivillige der indstilles
af tovholdere (åbne danseaftener) skal have gratis adgang til danseaftenerne og
reduktion i kursusafgiften.

Dirigenten: Det er noget, vi debatterer her og som den nye bestyrelse kan arbejde videre med
forslagene.
Birthe Tofting: Vi har traditionelle danseaftener, som vi kender dem. Derudover har vi noget, vi
kalder Fredagsdans med et par timers dans uden forplejning og Søndagsdans om eftermiddagen
på Folkestedet. Fredagsdans og Søndagsdans synes vi er vigtige for at få nye dansere til at
komme til nogle arrangementer. Det er svært at skaffe resurser til forplejningen. Aarhus er i en
storbys-kultur. Vores medlemmer er aktive på mange fronter og sorterer i, hvad de kan være
med i. Det er vigtigt, at der er en vis kontinuitet i udvalgene – Forplejningsudvalget – det rigtige
i de rigtige kasser. Vigtigt med en fast stab på 7 til 9 medlemmer. Bente og Anne Marie kunne
ligeså godt have været med i bestyrelsen.
Bestyrelsen finder, at de frivillige der kontinuerligt tager et stor ansvar i forbindelse med
danseaftener f.eks. tovholderne i forplejningsudvalget kunne honoreres med gratis dans. Vi skal
passe på vores frivillige, der gør et stort arbejde, ellers er der på et tidspunkt ikke noget, der
hedder danseaftener mere. I fredags var der over 100 dansere på Katrinebjergskolen uden
forplejning til forkursus og et par timers dans.
Et medlem: Jeg har ikke danset så meget i foråret. Jeg talte med én, der var sulten. Fredagsdans
er ”mindre” end en danseaften.
Herefter en længere dialog omkring begreberne Danseaften og Fredagsdans.
Et medlem: Jeg er også lidt forvirret.
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Et medlem: Vi skal nok efterhånden lære, hvad det forskellige betyder. Mange savnede et break
i fredags. Jeg forstår ikke argumentationen for kortere dansetid til Fredagsdans.
Birthe Tofting: Fedt at I kommer med alle jeres bud. I sådan en gammel forening kan vi ikke
bare finde på noget nyt uden der kommer en reaktion. Vi tror stadig på de her koncepter. Det
startede lidt som noget inspiration og pingpong fra de unge som noget Fredagsdans.
Et nyt medlem i foreningen: Måske er det rart for andre, at man måske regionalt aftaler, hvad
man kalder de forskellige aftener. Det er forskelligt, hvad man gør i de forskellige miljøer med
betaling af udvalgene.
Et medlem: Danseaftener om fredagen – kan det næsten betale sig at klæde sig pænt på og
køre afsted for de par timer? Det kan det heller ikke for dem udefra. Hvad om vi tog en beslutning
om for eller imod forplejning?
Et medlem: Lena og Carsten satte forleden på eget initiativ en elkedel m.v. frem. Måske det
kunne være en idé, at man kunne købe noget. At det er tilladt at holde et lille break og tale med
andre medlemmer. Jeg fik ikke talt med nogen.
Et medlem: Søren, hvad kalder I Fredagsdans i Kolding? Søren: Forkursus fordi mange af de nye
dansere efterspørger forkursus samt til dem, der er lidt ”rustne”.
Et medlem: Jeg ser frem til at danse og tale med andre medlemmer på en Danseaften/Fredagsdans.
Et medlem: En stor del af en danseaften er socialt samvær og jeg synes, vi bør have en pause
uden musik til samtale.
Et medlem (Bente i Forplejningsgruppen): Jeg går ikke ind for lange danseaftener uden en vis
form for forplejning. Vi har skåret de store kager væk og der er nu kun sandwichs afhængig af,
hvilken ugedag det er. Foreslår Minidans til at skelne det fra hinanden og at danseaftener er de
lange danseaftener. Minidans for eksempel på Folkestedet. I 2018 var der skruet op for
danseaftener og det kunne Anne Marie og jeg konstatere uden varsel fra bestyrelsen. Den 14.
oktober var der pludselig ikke dansere tilbage til at rydde op. Det er en overraskelse for mig, at
festerne er skåret ned. Hvor bliver de gamle udenbys dansere af?
Et medlem: Der er mange arrangementer i Aarhus. Jeg støtter det, Bente lige har sagt.
Et medlem: Hvad er det for arrangementer?
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Bestyrelsen: Den 04/05 bliver annonceret som en danseaften (50’erfest).
Den 22/3 var aften uden forplejning.
Det bliver annonceret i kalenderen.
Et medlem (deltager i Forplejningsgruppen): Vi skal som forplejningsgruppe være på hele
aftenen. Det er rart, at man som i fredags bare kan komme og danse og ikke skal tænke på
forplejning. Jeg synes også, at der var rigtig mange arrangementer sidste år. Jeg er fortaler for,
at tovholderne i grupperne honoreres. Det kræver meget at være tovholder i Forplejningsgruppen.
Birthe Due: I de 5 år jeg har været med, steg antallet i 2018. At der netop har været så mange
danseaftener sidste år skyldes, at tovholderne i Forplejningsgruppen er gået lidt kold i den.
Søren vil gerne have danseaftener hver uge. Minidans contra Fredagsdans – kald det minidans
om fredagen også.
Birthe Tofting: Fedt med denne diskussion. Markeringer er fuldstændig udtryk for de forskellige
holdninger, der er i denne mangfoldige forening. Min holdning er en pragmatisk løsning på
antallet af danseaftener med mange muligheder for dans uden forplejning for ikke at slide på
Forplejningsgruppen. Tallene taler for sig selv. I fredags kom 100 glade mennesker, så vi skal jo
ikke sidde her og konkludere, at det ikke dur.
Et medlem: Hvorfor er det blevet sådan et stort ansvar at stå for forplejningen? Tidligere kunne
man altid skaffe hjælpere til at købe ind m.v. Jeg har mange gange spurgt tovholderne, om de
har brug for hjælp. Vi andre føler os også ansvarlige for en danseaften i Aarhus.
Et medlem: Jeg har selv siddet i bestyrelsen. 3 eller 4 danseaftener i foråret er relativt fast. Fedt
med de små danseaftener og jeg behøver ikke at få serveret sandwichs. Tidligere var der ikke
noget forkursus. Det føles som et stort ansvar, selvom man får hjælp til det. Ja, det var en stor
kamp tidligere at få hjælpere.
Et medlem (Anne Marie): Jeg var først en ”lille mus” i køkkenet. Jeg oplevede ikke, at der var
så meget tovholder på det. Vi skal have det sjovt og jeg synes altså som tovholder, at vi har en
god stemning i køkkenet. Jeg er ked af at tage fat i nogen, der kan ødelægge den gode stemning
i køkkenet.
Dirigenten: Vi har en talerække, som vi er nødt til at holde og vi skal tale pænt og konstruktivt.
Et medlem (Anne Marie): Godt forslag med de andre aftener. De korte kan vi så kalde Minidans
med en kort pause til snak.
Dirigenten: Vi skal have lukket talerækken. Bestyrelsen må arbejde videre.
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Et medlem: Jeg vil gerne applause – det kører fantastisk godt i Forplejningsgruppen. Så flot.
Anne Marie, det er flot!
Et medlem: Jeg kan mærke den stemning, I formår at sprede. Stor cadeau til Bente og Anne
Marie.
Et medlem: Vi læser jo i teksten, hvad det hedder – og om det er med eller uden forplejning og
hvad det koster. Personligt synes jeg, det er dejligt med Feriedans, Fredagsdans og Danseaften,
for jeg læser under teksten, hvad det. Minidans er for mig pausedansen om tirsdagen. Det står
tydeligt i kalenderen, hvad det handler om.
Bente: Hvor mange danseaftener og arrangementet skal vi have i Aarhus? Det vil jeg gerne vide,
så jeg også kan komme til dans i de andre byer.
Dirigenten: Det må ud til debat om aflønning eller ej. Skal vi runde den med betalingen?
Et medlem: Jeg synes, det går godt med danseaftenerne, men jeg synes, det halter lidt med
fremtidsplanlægningen.
Birthe Tofting: Der har været lidt forvirring om det ene eller det andet. I fremtiden skal vi have
talt os til rette med forplejningsgruppen, om det skulle være det ene eller det andet. Men Aarhus
er en stor forening med mange medlemmer, så det er naturligt at vi har mange arrangementer.
Et medlem: En kommentar til evt. honorering i hjælpegrupperne. Der skal ikke lægges alt for
meget på tovholderne og det skal være praktisk gennemførligt.
Et medlem: I betragtning af at foreningen har så mange penge, synes jeg, at det er en god idé
med en form for honorering.
Et medlem: Vedrørende aktivitetsniveauet kan vi ikke finde ud af, hvornår der er dans. Vil gerne
have medlemmer fra eksempelvis Horsens til at komme til dans. Hvis jeg ikke kommer afsted i
dag, ved jeg, at jeg kan komme afsted i næste uge.
Lone: Andre byer har også øget niveauet af udbud. Der er vækstambitioner. Der starter så mange
nye tilbud. Jeg går ind for, at dem, der laver et stort arbejde, får nogle goder mod man binder
sig – kommitter sig – for en periode.
Annemarie: Lone, jeg er enig i det meste, du siger. Folk vil så gerne hjælpe et kvarter, før det
lukker. Jeg synes ikke, det er så nemt at få folk til at hjælpe med oprydningsarbejdet. Vi kan i
dag se, hvor mange der reelt er interesserede i deres klub og er mødt op i dag.

9/11

Et medlem: Jeg synes, Anne Maries model er OK.
Dirigenten: Det er op til bestyrelsen.
Et medlem: Bliver det skrevet ind i vedtægterne?
Bestyrelsen: Nej.
Dirigenten: Vi er nødt til at stoppe diskussionen her.
Et medlem: Hvor mange penge skal der være i en forenings kasse? Skal der være så mange
penge? Skal der laves noget sjov? Er der noget, der skal være gratis?
Søren: Kom og Dans Århus er en 26 år gammel forening. Vi skal værne om pengene. Det er folk,
der er kommet fra Aarhus og fra andre miljøer, der har betalt til kassen.
Et medlem: Kunne bestyrelsen overveje at holde BIS-møder (bestyrelse – instruktør – spiller
møder)? I Region syd bruger de det rigtig meget.
Dirigenten: Vi akkumulerer ikke et kæmpe overskud.
Der var herefter ikke mere til dette punkt.

Ad 7. Valg til bestyrelsen:
Følgende er på valg og genopstiller ikke:
· Birthe Due Rasmussen
· Lena Overgaard Jepsen
· Michael Lang Jepsen
Følgende er på valg og genopstiller:
· Søren Boy Hansen
· Kurt Olesen
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
· Søren Boy Hansen
· Kurt Olesen
· Mogens Pedersen

10/11

Bestyrelsen består herefter af:
· Søren Boy Hansen
· Kurt Olesen
· Mogens Pedersen
· Per Madsen
· Jesper Philipsen
· Lars Bo Pallesen
· Birthe Tofting

Ad 8. Valg af suppleanter:
Kurt Blach Olsen og Søren Skieller genopstiller.
Som suppleanter blev valgt:
· Lisa Bach Andersen
· Søren Skieller

Ad 9. Valg af revisor og 1 suppleant:
Gitte Kiilerich genopstiller som revisor og blev genvalgt.
Ulla Dybdahl blev valgt som suppleant.
Birthe Tofting takkede for fremmødet og engagementet.

Generalforsamlingen hævet, hvorefter der var fri dans indtil kl. 17.00.
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