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Kære callerkolleger 

Så står sommeren for døren og undervisningssæsonen er overstået. Siden sidst er 
der afholdt generalforsamling og Danish Convention venter lige forude. Vi håber 
naturligvis på en forrygende sommer, og den kunne meget vel starte med et velbe-
søgt Convention i Ishøj. Der håber jeg på at se jer alle og hilse på jer. 

 

Generalforsamling 

Desværre var vi kun 6 deltagere til generalforsamlingen. Jeg trøster mig med at det 
dog er en forbedring i forhold til de seneste år. Derfor håber og tror jeg at forenin-
gens overlevelsesevne har passeret bunden og er på vej op igen. Det håber jeg na-
turligvis at I alle vil støtte mig op i. Der vedhæftes både beretning, regnskab og re-
ferat fra generalforsamlingen i denne udgave af Newsletter. 

 

Kontingentfornyelse 

Det er besluttet på generalforsamlingen at hæve kontingentet til 350 dkk. Det sker 
i lyset af at den seneste kontingentstigning var i 2010 og med tilføjelse af Pladebør-
sen får an virkelig noget for pengene.  

Beløbet overføres til: 

• Danske Bank  

• Regnr: 9570 

• Kontonr: 13350353  

Beløbet bedes indbetalt senest den 15. juni, hvorefter medlemslisten opdateres. 

 

Pladebørsen 

Som noget helt nyt blev begrebet pladebørs præsenteret på generalforsamlingen. 
Pladebørsen er et sted på vores hjemmeside, hvor medlemmer kvit og frit kan hen-
te squaredancemusik. Det lyder måske for godt til at være sandt, men her er for-
klaringen. 

CSD har gennem tiden ”arvet” mange gamle squaredanceplader (de sorte skiver 
med et hul i midten).                                                                            >>> 

- CSD er medlem af SquareDanceDanmark og Callerlab 



Det er musik som er købt og betalt af andre, og hvor licensen til at bruge den der-
for er betalt. Det vi har gjort er at digitalisere alle de mange plader, for derefter at 
rense dem og konvertere dem til mp3-filer. 

Det har naturligvis kostet masser af frivillige arbejdstimer, og i den forbindelse vil 
jeg gerne takke min hustru for hendes overbærenhed med mig, når jeg har siddet 
buret inde i kælderen med pladespiller og computer. Det endelige resultat ligger nu 
klar, indtil vi forhåbentlig får overdraget yderligere plader. Til den tid bliver de så 
tilsvarende lagt i pladebørsen. 

I praksis foregår det sådan, at man logger ind med sit medlems-login og klikker på 
For medlemmer. Der vælger man så Pladebørsen og går på opdagelse i listen over 
musik. Der ligger klip på ca. 1 minut af starten på pladen. Når man klikker på Lyd-
klip afspille klippet i browseren.  
Der er mulighed for at sortere på alle kolonner, samt at søge i søgefeltet, hvis der 
en bestemt plade I er på udkig efter. Når I har fundet den eller de plader som I øn-
sker at få, tager i blot kontakt til undertegnede. Så kan vi aftale, om jeg skal sende 
plader og mp3-filer, eller vi mødes et sted til en dans. 
 
Det er her vigtigt at notere sig, at musikfilen og den fysiske plade hører sammen. 
Det vil sige at du, hvis pladen gives videre eller returneres, skal slette din mp3-fil. 
Ellers skal du være klar over at du har ulovlig musik på din computer. 
Som med al anden musik er det ulovligt at dele licenspligtige filer. Det vil sige at 
kun den der får filen og pladen har rettigheden til at anvende den. 
 
Vi håber at I vil tage godt imod tilbuddet - og ja der er både god og dårlig musik, 
men vi har valgt at lægge det hele ind, da ikke alle er enige om hvad god og dårlig 
musik er.  
Hvor ofte har du ikke hørt fra nogle dansere: ”Skal vi ikke snart have noget andet 
musik”. 
Musikken er til alle medlemmer, men kommende callere får her en unik mulighed, 
som vi ikke havde, da vi i sin tid startede vores callerkarriere. Vi købte musik for 
tusindvis af kroner. Ofte noget som viste sig at vi ikke kunne bruge. 
Måske har I plader til at ligge i kælderen eller et andet sted, som var et fejlkøb i 
tidernes morgen, og som I alligevel ikke kan bruge. 
Så er håbet, at I vil skænke dem til Pladebørsen og slette evt. mp3-fil. Da vil vi sør-
ge for at lægge dem ind så andre kan få fornøjelse af dem. 
Pladebørsen er en del af det I får for jeres medlemsgebyr i CSD. Det vil sige at det 
eneste I kan komme til at betale er en eventuel forsendelse. 
Held og lykke med det derude… 
 
Danish Convention 2022 
I forbindelse med generalforsamlingen havde vi en snak om det uforståelige i at 
CSD’s medlemmer ikke så det som en fantastisk mulighed for at få lov at calle til 
trail-end dansen med et gulv med mange squares. Det er en mulighed som ingen 
har hjemme i klubben.  

>>> 



Diskussionen kom op, da kun undertegnede og Finn Sørensen havde meldt sig som 
callere. Det absurde er at andre callere tidligere har beklaget sig over, ikke at blive 
inviteret ud for at calle til klub- og festivaldanse. Her var der så en mulighed for at 
præsentere sig, og det valgte man fra. Det kan der naturligvis være mange både 
gode og dårlige forklaringer på, men det vil nok lyde lidt hult næste gang nogen 
ytrer sig om manglende invitationer. 
Vi bestemte os dog for at rykke sammen i en hal i stedet for to. Det bliver i hallen 
med glasvæg ud til receptionen, så folk der ankommer kan se, at der sker noget. 
Vi har besluttet at lægge en liste frem, hvor det er muligt at tilmelde sig som gæ-
stecaller. Niveauerne bliver Basic, Plus og A1, og ligger i tidsrummet fredag mellem 
kl. 16 og kl. 18. Vi håber at kunne afslutte sammen med gæstecallere i det sidste 
tip.  
Begrebet Gæstecallere var meget brugt tilbage i 90’erne, men er næsten forsvun-
det i glemslen. Det ser vi her en mulighed for at rette op på. 
 
Callertræf 
Den 13. marts afholdt vi et callertræf i forbindelse med Join Hands’ dans. Vi starte-
de 3 timer før dansen, og fik vendt rigtig mange ting.  
En af de ting som vi brugte tid på var, Lottes forslag om at koge Basic-Mainstream 
programmet ned og fjerne ”de kedelige” calls for at kunne gennemføre program-
merne i løbet af 8 lektioner med unge mennesker. Der var ikke rigtig forståelse for 
hvilke calls der var kedelige, og egentlig havde Callerlab lavet et program kaldet 
Social Square Dance - SSD - som er beregnet til at gennemføre på 12 lektioner. 
Overordnet set var der ikke den store forståelse for at tilføje et ”nyt” niveau. Det 
skyldes at nogle dansere tror de kan komme ud at danse basic eller mainstream på 
en festivaldans for så at finde ud af der bliver anvendt calls som de ikke kender. 
Det giver associationer tilbage til start 90’erne indenfor New Style Squaredans, 
hvor hver forening havde deres egen indlæringsrækkefølge. Det valgte man dog at 
gå bort fra i 1996, hvor man valgte at følge Callerlabs indlæringsliste for at kunne 
danse sammen, når man kom ud til træf. 
 
Nyt fra Callerlab 
Nyeste Directions  er lagt ind på medlemsområdet på hjemmesiden. Opdatering af 
definition på Split- og Box Counter Rotate er endnu ikke udgivet. 
 
Vedhæftede dokumenter 
• Regnskab 2021 
• Budget 2022 
• Referat fra generalforsamling 2022 
• Beretning fra generalforsamling 2022 

• Opdaterede vedtægter 

• Invitation til Idrætsmøde i Aaalborg 
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