Spillemandskredsen Region Sjælland
Referat fra medlemsmøde den 12. januar 2019 i Raklev
Deltagere fra bestyrelsen: Michael S. Petersen, Frede Nielsen. Erik Nielsen
og Leif Kastberg.
Desuden deltog Ulla Wulf.

1. Valg af mødeleder. Michael blev valgt.
2. Valg af referent. Leif blev valgt

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – incl. regnskab.
Michael gennemgik arrangementerne I 2018: TIVOLI havde haft et
pænt antal musikanter. Midsommerstævnet ved Stevns klint var
udmærket, men ikke så mange dansere. Kulsvierfestivalen blev klaret I
et samarbejde mellem Dysted og Ramsø. Nyvang havde en fin besætning – god idé med forudgående udsendelse af spilleprogrammet.
Spillemandskredsens HØNG-kursus havde haft ca. 30 deltagere.
Regnskabet for 2018, der var revideret af Hans Svendsen, var udsendt
sammen med indkaldelsen. Der er en kassebeholdning på 3.093,27 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af arbejdsplan 2019 – incl. budget.
Tivoli er atter med på programmet.
Nyvang ønsker ikke folkedans I 2019.
Der arbejdes på at Midsommerstævnet på Højeruplund på Stevns
bliver afløser. Forhåbentlig med koncert i Højerup nye kirke, der ligger
tæt ved den gamle.
Håndværkets Dag i Maribo var aflyst i 2018 og gennemføres heller ikke
i år.
Der lægges vægt på fællestræningen til Landsstævnet i Varde.
Samarbejdet mellem Dysted og Ramsø ved Kulsvierfestivalen fortsætter.
I arbejdsplanen nævnes også Bjerringbro, stævnet i Roskilde,
Præstø samt Frilandsmuseet og legestue i Ramsø.
Med hensyn til Præstø skal Ramsø gennemføre 2 timers workshop
samt spille til 2 timers bal. Frede foreslog, at der til 2020 skal samles et
stort orkester fra hele Region Sjælland.

Når arbejdsplanen er klar, udsender Leif den til alle medlemmer.
Erik foreslog et budget med udgifter til drikkevarer og gaver: kr. 700,
og idétiltag: kr. 1000. Dette vedtoges.
6. Landsstævne I Varde. Nærmere oplysninger afventes.
7. Valg til regionsbestyrelsen. Følgende genvalgtes:
Michael som formand, Frede som næstformand, Erik som kasserer og
Leif som sekretær. Judith havde ikke ønsket genvalg og pladsen er
derfor vakant.
8. Eventuelt
Man talte om mulighederne for at koordinere udflugterne til Sverige,
bl.a. Degeberga 14.-16. juni. Interesserede kan kontakte Frede.
Spillemandskredsen har forespurgt Ramsø, om man vil være vært for
træf og generalforsamling I 2020. Ramsø’s bestyrelse overvejer.
Leif Kastberg.

