
 

Nyhedsbrev nr. 1 - 2021 
 
Ny bestyrelse i CSD 
I forbindelse med årets generalforsamling havde både Tommy P. Larsen og Maryanne G. 
Jensen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Samtidig valgte Birthe Madsen efter mange år 
at trække sig fra revisorposten. 
Derfor skulle der nye folk til at tage over, hvis CSD skulle bestå. 
Undertegnede Mads Nielsen valgte at stille op som formand og Poul Erik Sørensen stillede 
op som bestyrelsesmedlem. Heldigvis beholdt vi Finn E. Sørensen som kasserer i 
foreningen, så sammenhængen mellem den gamle og nye bestyrelse blev sikret. 
 
Den nye bestyrelse består så af 

- Formand: Mads Nielsen 
- Kasserer: Finn E. Sørensen 
- Næstformand og Sekretær: Poul Erik Sørensen 

 
 
Hvad bringer fremtiden? 
 
Oven på den verdensomspændende Corona pandemi vil vores aktivitet have mange 
muligheder for at udvikles. Dog kræver det at vi alle samarbejder om at udbrede 
kendskabet til squaredancen. Når vi skal ”sælge” aktiviteten tror jeg det er vigtigt IKKE at 
fokusere på muligheden for at udvikle sig op gennem 10 niveauer -  MEN i stedet sælge 
os selv på 

- Socialt samvær 
- Samarbejde 
- Glæde 
- Motion for både krop og sjæl 
- Musik 
- og alle de andre positive ting vi selv føler når vi står med mikrofonen i hånden 

  
 
Genstart af Callers’ Society Denmark 
 
Som oplæg til den nye bestyrelses arbejde lavede vi en idé-katalog, som er vedhæftet i 
dette nyhedsbrev. 
 
I første omgang er vi startet op med opdatering af hjemmesiden, så medlemmerne har 
en god grund til at bruge den. Samtidig med, at mange ting kan ses blot ved at gå ind 
csd-denmark.dk, ligger der også flere ting som kan ses når man logger ind på siden. Så 
får man et punkt frem i menuen som hedder ”For medlemmer”. Der kan i se referater, 
regnskaber, beskrivelse af kommende kurser og Callerlabs ”Direction”. Den har vi adgang 
til da CSD er Associated Member hos Callerlab. 
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Newsletter 
 
Ønsket er også at genoplive ”Newsletter”, hvilket hermed er første forsøg på. Drømmen 
er at kunne udsende den til medlemmerne ca. 4 gange årligt. Som en del af ”Newsletter” 
vil bl.a. være nyt fra Callerlab og præsentation af kommende kurser og arrangementer. 
Hvis du ligger inde med en artikel eller et forslag som kan medtages i kommende 
Newsletter skal du være meget velkommen til at sende det til os. Det skal blot sendes til 
board@csd-denmark.dk 
 
 
Kurser 
 
Håbet er, at vi får et begynderkursus stablet på benene. Begrundelsen er den helt enkle, 
at klubberne snart kommer til at mangle kvalificerede undervisere. Der ligger vi allerede i 
forhandling med en coach til at undervise de nye ”mikrofonryttere”. Naturligvis skal vi 
også have udbudt kurser til vore ”gamle” medlemmer. Mon dog ikke det – for nogle – er 
ved at være tiden til udvikling. I den forbindelse kan jeg oplyse, at mange kommuner er 
villige til at give tilskud til klubbernes undervisere. Prøv at tale med din klub, om ikke I 
skal stå sammen og udvikle squaredancen. I skal som undervisere huske, at danserne der 
jo betaler for undervisningen, er kunder, og kunder kan til enhver tid tillade sig at have 
forventninger til det de betaler for, nemlig undervisningen.  
 
Husk at det ALTID kan betale sig at deltage i et kursus. Alle kan få noget med hjem. 
 
God fornøjelse med vores dejlige Square Dance 
 

Mads Nielsen 
formand 
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
 i Callers’ Society Denmark 

 

torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19:00 
på Severin Kursus- og Konferencecenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 

 

D a g s o r d e n 
 

1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere 
 

2. Årsberetning 
 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 
 

4. Bestyrelsens planer for foreningens virke i det kommende år 
 

5. Indkomne forslag 
 
6. Godkendelse af budget for det kommende nye regnskabsår, herunder fastsættelse af 
              kontingent 

 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

               
 Valg af formand for 2 år. 
 På valg er:  Tommy P. Larsen (modtager ikke genvalg) 

               
 Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 På valg er:  Maryanne G. Jensen (modtager ikke genvalg) 

            
8. Valg af én suppleant for 1 år 
              Posten er pt. ikke besat 

 
9. Valg af revisor 

                    På valg er: Birthe Madsen (modtager ikke genvalg) 
 

10. Valg af revisorsuppleant 
                    På valg er: Viggo Orle 
 

11. Eventuelt 
 

12. Afslutning 

 
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 skal fremsendes skriftligt til et medlem af 
bestyrelsen og skal være modtaget senest torsdag d. 10. juni. 

 
Med baggrund i de aktuelle corona-restriktioner, vil vi gerne bede om tilmelding – enten på mail til 
formand@csd-denmark.dk – eller på tlf/sms på 2611 0455 senest søndag d. 20. juni. 

 
D. 17. maj 2021 
Bestyrelsen 
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Referat fra CSD’s Ordinære Generalforsamling torsdag d. 24. juni 2021 på 

Severin Hotel- og konferencecenter i Middelfart 

 

Tommy P. Larsen bød velkommen til alle 5 fremmødte: 

Poul Erik Sørensen, Mads Nielsen, Lotte Vangsgaard, Finn Sørensen og Tommy P. 

Larsen 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Som dirigent blev Poul Erik valgt, og som takkede for valget. 

Poul Erik kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt ifølge 

vedtægterne. Poul Erik bemærkede samtidig at generalforsamlingen iflg. Vedtægterne 

skulle have været afholdt i marts/april. Set i lyset af Corona situation var 

generalforsamlingen enige om at udsættelsen var OK. 

 

Finn blev valgt som referent og Lotte som stemmetæller. 

 

2. Årsberetning 

Tommy gennemgik den udleveret årsberetning – er vedhæftet som bilag til referatet. 

 

Tommy: Bemærkede at den nuværende bestyrelse har talt om at det kunne være en 

god ide, at man i oktober/september måned indkaldte til et medlemsmøde og 

drøftede nye tiltag, gode ideer og hvordan foreningen skal udvikle sig. 

 

Herefter blev årsberetning taget til efterretning. 

 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab  

Tommy gennemgik regnskabet – Regnskab vedhæftes som bilag. 

 

Det blev bemærket at det havde været godt, hvis regnskab havde været vedhæftet 

indkaldelsen til generalforsamlingen og som måske vil have opfordre flere til at 

deltage. 

Tommy: Beklagede at tiden og mulighed havde forhindret dette og opfordrede at det 

fremadrettet vil ske. 

 

Det ville være en god idé, at tjekke bankers gebyrer, og herigennem opnå den bedst 

mulige pris. 

Finn: vil påbegynde undersøgelse af diverse banker/sparekasser og høre om deres 

gebyr på foreningskontoer. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Bestyrelsens planer for foreningens virke i det kommende år.  

Tommy gennemgik Bestyrelsens planer 
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Set i lyset af Corona er der PT ikke lagt fremtidige planer 

 

Generalforsamlingen tager dette til efterretning 

 

5. Indkomne forslag  

Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag 

 

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 

kontingent  

Tommy gennemgik budgettet, som er vedhæftet referatet. 

 

Det blev bemærket at det havde været godt, hvis regnskab havde været vedhæftet 

indkaldelsen til generalforsamlingen og som måske vil have opfordre flere til at 

deltage. 

Tommy: Beklagede at tiden og mulighed havde forhindret dette og opfordrede at det 

fremadrettet vil ske. 

 

Lotte: Opfordre bestyrelsen til at søge tilskud hos f.eks. DGI, DIF og kommunen. 

Tilskud kan f.eks. søges til Instruktørkurser 

Poul Erik: Jeg har lidt erfaring med at søge tilskud til teaterforeningen og måske det 

kan bruges i CSD regi. 

 

Nuværende kontingent kr. 300,00 fortsætter uændret 

 

Budget blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

7. Valg af medlemmer 

Valg af formand for 2 år 

På valg var: Tommy P. Larsen som ikke modtager genvalg 

Mads blev valgt uden modkandidater 

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 

På valg var: Maryanne G. Jensen som ikke modtager genvalg 

Poul Erik Sørensen blev valgt uden modkandidater 

 

8. Valg af en suppleant for 1 år 

Posten er PT ikke besat 

Generalforsamlingen accepteret at den står ledig 

 

9.Valg af revisor 

På valg var: Birthe Madsen som ikke modtager genvalgt 

Viggo Orle blev valgt 
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10. Valg af revisorsuppleant 

På valg er: Viggo Orle  

Tommy blev valgt 

 

11. Eventuelt 

Idekatalog: 

Mads: Udleverede et Idekatalog som fremadrettet kan styrke kendskab til CSD virke. 

Idekatalog vedhæftes. 

 

Med dette kom der følgende kommentar; 

Gør mere ud af at spørge CSD medlemmer om hvorfor du er medlem og spørge 

callere, der ikke er medlem CSD, hvorfor de ikke er det. 

Finde en god løsning til bedre udnyttelse af de sociale medier, både den lukkede 

gruppe og den offentlige. 

 

Andet: 

Til medlemmerne at udsende referat af afholdte bestyrelsesmøder  

Finde et mere aktivt og synligt samarbejde med DAASDC 

 

CSD tager mere kontakt til CSD medlemmer og stille kritiske spørgsmål til deres virke 

som kan fremme og optimere den god danseoplevelse. 

 

Dansen er med tiden blevet forfladiget ”billigt” og vi savner det sociale som i gamle 

dage med tøjet, dans i en sal og alt hvad der giver mere stemning.  

 

12. Afslutning 

Poul Erik afsluttet og gav Tommy ordret 

 

Tommy takkede Poul Erik for som dirigent og takkede i øvrigt for en god og 

konstruktiv snak om CSD´s fremtid samt input til nye ideer, som den nye bestyrelse 

kan tage fat på. 

Tommy takkede af og ønskede CSD alt held og lykke og en god fremtid. 
 

Generalforsamling takkede Tommy for et langt virke, det store arbejde han er gjort 
for dansen og foreningens virke 
 
                    
 

 
 

Dirigent: Poul Erik Sørensen             Referent: Finn E. Sørensen  
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Bestyrelsens beretn i n g

ved den ordinære generalforsamling i Callers' Society Denmark (CSD)

torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19:00

Ved udgangen af medlemsåret2020-2021 var der i alt 28 medlemmer i CSD - en nedgang på 4
medlemmer i forhold til året før.
Med baggrund i de meget specielle forhold, der har hersket generelt siden marts 2020, kan vi være
meget tilfredse med fortsat at have denne pæne opbakning til vores forening.

Ligeledes med baggrund i corona-pandemien har foreningen - som så mange andre - ligget mere
eller mindre underdrejet i det forløbne års tid, og det har så også medført, at årets
generalforsamling igen er blevet på grund af de restriktioner, vi alle var underlagt.

Som nævnt i sidste års beretning nåede vi iweekenden før det hele brød løs at nyde et caller
seminar i Odense med deltagelse af i alt 6 medlemmer - og med Paul Bristow som coach.
Herefter blev alle andre planlagte aktiviteter hen ad vejen udskudt / aflyst, og selv om vi alle
håbede på, at der da måtte kunne blive mulighed for at genoptage noget af det senere på året,
viste det sig hen ad vejen, at det ikke kunne lade sig gøre,

Danish Convention i 2020 blev som bekendt aflyst, så heller ikke d6r blev der mulighed for at "lufte
mikrofonen" sammen med en masse glade dansere (og desværre led Danish Convention 2021
sammen skæbne...).

Vi drøftede løbende situationen i bestyrelsen, men blev ved et møde i oktober måned enige om, at
vi alle måtte følge udstukne krav og anbefalinger fra myndighedernes side, hvilket derfor betød, at
der indtil videre ikke skulle udbydes kurser eller andet i CSD-regi.

På sidste års udskudte generalforsamling, der blev afholdt i november måned, blev det ligeledes -
med baggrund i de på det tidspunkt gældende restriktioner - besluttet at afuente med at lægge
nogle planer for foreningens virke i resten af medlemsåret2019-20.

Igennem året er hjemmesiden dog blevet opdateret med bl.a. I seneste nyt fra Callerlab samt
medlemsstatus.

På tidspunktet for indkaldelse til årets generalforsamling havde udviklingen omkring corona og
vaccinationer udviklet sig i en gunstig retning, og vi kan i dag se frem til, at vi - forhåbentlig - fra
efteråret kan lægge de seneste 1/, års fortrædeligheder bag os og se fremad mod en aktiv square
dance verden igen.

Der vil derfor være et godt udgangspunkt for den nyvalgte bestyrelse, som kan tage tråden op og
lægge planer for det kommende års virke i CSD.

Afslutningsvis skal der rettes en STOR TAK til alle, der fortsat har været med til at bakke op
omkring CSD igennem 2019-201

D.24. iuni 2021
Bestyrelsen for Callers' Society Denmark

-1
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Callers' Society Denmark

Forudsætninger:
Antal medlemmer
Kontingent
Antat deltagere CallerWeekend / Caller Lørdag

Antal tedsagere CallerWeekend / Caller Lørdag

Antat dettagere CSD Danse med tilmelding
Antal deltagere CSD Danse uden tilmelding
Antal dettagere Callerkursus (Medlem)

Antat ledsagere Callerkursus (Medlem)

Antal deltagere Callerkursus (lkke-medlem)

Antat ledsagere Callerkursus (lkke-medlem)
Deltagerpris, Caller Weekend / Caller Lørdag

Ledsagerpris, Caller Weekend / Caller Lørdag

Deltagerpris, CSD Danse ved tilmelding
Deltagerpris, CSD Danse uden tilmelding
Deltag e rp ri s, Cal I e rku rsu s ( M edl e m)

Ledsagerpris, Callerkursus (Medlem)

De ttagerp ri s, Cal I e rku rsu s ( I kke- m ed I e m)

Led sag erpri s, Cal I e rku rsu s ( I kke- m ed I e m)

Resultatopgørelse

lndtægter
Medlemskontingenter (2 æresmedlemmer)
Caller Weekend / Caller lørdag

Budget for 2021

Budget
2021

28
s0a

8
2
0
0
0
0
0
0

1000
500
100
125

3500
1500
4500
1500

pr.10. ma12021

Realiseret

2020

28
300

4

0
0
0

6

0
0

0
0

0

75

100

3500
1 500
4500
1 500

Budget

2020

30
500

8
2

50
25

8
2
0
0

1200
800
100
125

3000
1500
4000
1500

7800
0

0

22500

1 4000
11200
8125

27000
CSD Danse
Callerkursus

Udgifter
DAASDC Kontingent + medlemsafgift
Callerlab Kontingent
Kørselsgodtgørelse til medlemmer
Callerkursus
CSD Danse
Caller Weekend / Caller Lørdag

Øvrige kurser / clinics
Generalforsamling inkl. kørselsgodtgørelse
Bestyrelsesmøder Inkl. kørselsgodtgørelse
PR, annoncer
lnternet, software
Gaver, repræsentation
Bankgebyrer

i alt

Arels resultat

800
500
500

0
0

9000
0

2500
2000

0
s00

0
1 000

26231
0

2474
U

3187
1171

0

549
0

1000
U

1 500
1 000
2000

28000
5917

1 0000
500

4000
4000
1 000

500
500
500
500

7

875
461

16800

0
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Aktiver
Bankbeholdning, Benefitkonto
Bankbeholdning, Hovedkonto

Passiver
Ege n ka p ital p ri m o (Be nefit)
Rentetilskrivning (Benefit)
Egen kapital ulti mo (Benefit
Egenkapital primo (CSD)
Arets Resultat (CSD)
Egenkapital ultimo (CSD)

22532
0

22532

0

22532 

-
24642
-5648

23763

0

18994
0

47933
408

18994
0

41526
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

(December 2020) 

* * * * * * * * * * S T A R T * * * * * * * * * * 

From the Social Connections Committee:  

In March, we saw our activity and the world completely change. Our normal routine of dancing and 

calling multiple times during the week quickly became no dancing or calling at all.  

Realizing the importance to stay socially connected, many callers and club leaders stepped into action 

with phone trees to reach out to club members and others exploring ideas of trying audio/video  

platforms (i.e., Zoom) to connect. More importantly, there was a need to dance!  

Mike Dusoe was one of the first in the U.S. to leverage Zoom, YouTube, and Facebook live platforms 

to provide dancers an avenue to dance by calling virtual "2 couple dancing". Soon other callers started 

joining in at different levels. This allowed dancers from around the world to get up, start moving, and 

to socially connect with each other doing the activity they love. Although there are virtual dances 

multiple times a day and every day of the week, there are still so many callers and dancers that have 

not ventured into this format. Maybe it is just not knowing how to set up the equipment or use the 

platforms available to them, but we do know there are some subject matter experts out there who can 

help.  

 Call to Action. 

The Social Connections Committee is looking for callers and dancers who are "virtual dance" audio/

video platform leaders experienced with Zoom, Google, etc. We are looking for people who would be 

willing to help teach, share experiences, and mentor others in proper ways to organize and use this 

platform for dancing and socializing. We would like to build a list of VPMs (Video Platform Mentors) 

and allocate a centralized location for both callers/leaders (how to broadcast the dance) and dancers 

(to help identify the best experience on the receiving end).  

The VPMs would be available for questions and maybe even online or phone training sessions. Most 

of those doing virtual dances had mentors and advisors. Because of their willingness to help, many of 

us are keeping our new dancers and club members actively dancing and safely socializing. More 

VPMs would be an invaluable asset to our activity. 

If you are interested in being a Virtual Dance Mentor (VPM) or know a dancer who would be willing 

to help on the receiving end, please submit to the Home Office by phone (800) 331-2577, by fax 

(785) 783-3665, or by e-mail callerlab@aol.com. In addition, if you are interested in being a member 

of the Social Connections Committee, please contact the Home Office. 

Remember, YOU are CALLERLAB and your suggestions and ideas are vital to reviving the activity 

we all love so much! We need YOUR help and leadership! 

* * * * * * * * * * E N D * * * * * * * * * * 

We thank you for the coverage you have given us in the past and for your continued support in the future. 
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Udvikling af CSD 
1. Kontakt til medlemmerne 

2. Opdatering af hjemmeside 

 

 
 

 

Medlemskontakt 
Personlig mail til alle medlemmer  

1. Eftervirkninger efter Corona - hvordan kommer vi videre? 

2. Vigtigt at se fremad og ikke tale vores aktivitet ned. 

3. Hvad kan vi gøre for dig? 

a) Kurser 

b) Materialer 

c) Links 

d) Mangler du andet på hjemmesiden 

4. Anmodning om at gå ind og tjekke oplysninger og billede på medlemslisten 

5. Betaling af medlemsgebyr 

6. Vedhæftes referat fra generalforsamling samt årsregnskab 

7. Brugernavn og password til hjemmesiden 

 

 

Website – public 

 
1. FORSIDEN - Hvad sker der i CSD  
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a) Nyheder 

b) Link til NewsLetter 

c) Kommende kursus 

d) Møder 

e) Generalforsamling 

f) Link til Facebook gruppe 

g) Link til SquareDanceDanmark 

h) Ny caller? Hvordan?  

 

2. MEDLEMSLISTE med opdaterede fotos 

 

 

3. LINKS 

a) Musik 

➢ Dosado music 

➢ New-Beat 

➢ Another-Beat 

➢ AS Record Shop 

➢ Squaredancemusic.com 

➢ Sting Production 

 

b) Computerprogrammer 

➢ Musikafspillere 

• SQView 

• Pouls mp3 Player v.2. 

➢ Taminations  

• Link  

• Vejledning 

• Forslag til forkortelser 

➢ SD – A callers helper 

 

c) Ceder.net  

d) Callerlab.org 

e) SquareDanceDanmark.dk 

 

 

4. DEFINITIONER OG LISTER 

➢ Fra Basic til C3b 

➢ Dansk oversættelse af Basic definitioner 

 

5. OM 

➢ Om CSD / Historik 

➢ Bestyrelse og kontaktmails 

➢ Vedtægter 

 

 

Side 15af 16.



Website - med login 

 
1. Callerlab – ”Direction” 

2. Beskrivelse af kommende kursus 

3. Dokumenter 

a) Referater 

b) Regnskaber 

 

 

Vi har både en lukket og en åben gruppe. Hvorfor? 

Det rigtige må være en åben gruppe. 

Der er så mulighed for at oprette en lukket gruppe, hvis der opstår et behov. Det kan f.eks. være til deltagere 

i forbindelse med et kursus. 

Der var på generalforsamlingen flertal for at opretholde både en lukket og en åben gruppe. 
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