Solrød, den 20-12-2009

Ocean City Square Dancers - Historie
OCSD blev stiftet i Havdrup , den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i
Roskilde.
Inge-lise som var caller i RSDC, var raget uklar med RSDC årsagen kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Dette var en af grundene til klubben blev startet .
Den første bestyrelse bestod af Flemming Jensen som formand, Kaj som kasserer, Inge-lise Madsen
næstformand. De to sidste medlemmer var Bente og Rene.
Med hensyn til navnet var der flere forslag i omløb, men det var Flemmings forslag - en undersætttelse af
Havdrup - der vandt.
Erik kom til som kasserer ved en efterfølgende generalforsamling. Han og Lise begyndte på et hold, som
vi startede i 1993.
Flemming var formand indtil foråret 1994, hvor Poul overtog hvervet ved en ekstraordinær generalforsamling.

Poul’s historie som næste formand:

Jeg er blevet spurgt om jag ville skrive lidt om min tid som formand i OCSD dengang i Havdrup
(deraf navnet på tilnærmet engelsk) hvilket jeg nu vil prøve at tænke tilbage på.
Det var en herlig tid i 1993, jeg spillede oldboys fodbold om mandagen, min kone Bente havde set
en annonce om Squaredans som var i Lokalavisen ”Heden” og jeg aftalte at finde en partner for
henne – det blev sidste gang jeg spillede fodbold og begyndelsen til en ny tilværelse for os – som
stadig består.
Dengang var i 1993 var vi fem squarer der startede, med mange af mine bekendte. Underviseren var
Ingerlise der altid stod på en stol med røde røjser på, hun var dygtig og vi lærte os hurtigt at danse.
Vort lokale hvor vi lærte at danse var på Havdrup Skole – samme sted havde vi fællesdans engang
imellem. Det var en oplevelse at lære at danse - men svært, så svært at jeg på et tidspunkt tænkte at
stoppe – men så kom vi pludselig over på den anden side af toppen og alt blev lettere – vi kom på
en lille lyserød sky.
Vi blev delt i 2 hold ”Turboholdet” og ”Tumbeholdet” - selv var jeg på tumbeholdet og da vi ved
Juledansen skulle danse et niveau sagde Ingerlise at vi ikke kunne danse alle callene så vi skulle
danse på et lavere niveau end turboholdet, det resulterede i at vi sluttede i klubben og meldte os ind
i Roskilde Squaredance Klub, men blev som passiv medlem i OCSD.
Kort tid derefter var der generalforsamling i OCSD og formand og kasserer meddelte at de afgik,
der var få penge i kassen og det så lidt sørgeligt ud det hele.
Jeg var blevet bidt af Squaredans så jeg meldte mig som formand og der blev dannet en bestyrelse
af medlemmer der brændte for klubben – Alice Møller var med sammen med andre søde mennesker
jeg kan ikke komme på navnene lige nu, men vi skulle så få klubben videre. På de første
bestyrelsesmøder betalte mødeholderen selv for kaffe og brød da vår kasse ”var slunken”.

Vi havde 2 undervisere Ingerlise og Flemmings søster der kom fra København.
Der blev lidt problemer mellem dem så den ene blev byttet ud med Børge fra Roskilde sød god
mand der bare underviste de 15 mennesker der kom til en prøveaften med 15 calls – så næste gang
kom bare 5, det var jo synd, men vi lærte en hel del.
Andre klubber havde en stor dans så vi grundede ”Kong Neptun Dansen” den første caller var
Thomas Samuelsson. Det blev en succes så vi fortsatte med den dans og senere med sommerdanse
og en fast månedsdans først i Havdrup skoles store lokaler senere i Teatersalen og så på Solrød
Skole.
Vi blev en social klub, så social at klubben i Roskilde skrev i deres blad at deres største konkurrent
var en meget social klub i Havdrup – det var vi stolte af i bestyrelsen. Vi arbejdede godt sammen
delte arbejdet mellem os og kom med mange ideer, klubkassen voksede og bedst af alt
medlemmerne deltog i arbejdet med stor entusiasme.
En hændelse husker jeg rigtigt godt – et medlem boende i Solrød kom medens jag var ved at sætte
skilt op for Neptundansen på vejen mellem Solrød gamle by og Roskilde.
Jeg hørte biler tude i det fjerne, lidt efter kom en kørende og passerede mig i stor fart – bremsede op
med store bremsespor på asfalten - bakkede tilbage til mig og stødte på min bil med et bump – og
spurgte om han kunne hjælpe til med noget. Jeg beherskede mig meget og svarede bare lidt ophidset
at det bedste han kunne gøre var at køre videre – langsomt - hvilket han så gjorde. For øvrigt en
meget flink og påhitsom fyr som dansede i en del år.
I en periode på 5 måneder arbejdede jeg i Ludvika i Sverige hvor mit firma NKT havde et job, efter
dette afstod jeg formandsposten til en person som var meget intereseret men som det viste sig ikke
kunne komme overens med resten af bestyrelsen og blev afløst af Ole.

Jeres nuværende formand Per Hertz har jeg et fint samarbejde med, idet jeg er formand for klubben
her i Mariestad ”Norra Wadsbo Squaredancers” med 55 medlemmer, hvor vi har haft et samarbejde
omkring callere – et samarbejde som jeg håber kan fortsætte i fremtiden
Jeg vil slutte med at fortælle at jeg er blevet gradueret her i Sverige i 2004. De opdagede at jeg ikke
var gradueret i Danmark – så jeg kom til en ”prøve” med megen sjov og spass og der var stor latter
af det vi blev sat til.
Man skal altid huske på at Squaredans er en Social Dans hvor mennesker trives med stor glæde og
megen fornøjelse ved at gøre det som er sjovt – Danse Squaredans.
Jeg håber meget at kunne komme til Jeres arrangementer men er blevet gift med en Svensk pige
Margareta der også Caller så engang imellem er det svært.
Jeg har mødt mange fra vår klub OCSD ude omkring til danse – det glæder mig hver gang.
Mange hilsener fra

Poul Jensen .
Formand for Ocean City Squaredancers
1995 - 1998
PS jeg er ikke sikker på årstallene – men det er tæt på, i må selv rette dem.

Det første arrangement med Poul som formand.

25-10-1995

Efter Poul Jensen kom Hans Jensen (nu formand i Greve Square Dancers) til som formand.
Han var kun formand i ca. 3 måneder fra maj 1998.
Efter Hans Jensen kom Hanne Olsen til i sommeren 1998, hun var før dette næstformand.
Hanne har skrevet følgende:
Hej Torben
Jeg kan ikke huske hvor længe jeg har været formand, men jeg overtog efter Hans, da var jeg
næstformand.
Jeg tror det har været 98,99,00,01,02?? Men er ikke sikker. (Det kan godt være 1 år før, og efter)
Jeg har intet på pc da jeg for flere år siden mistede alle data da min pc stod af.
Håber det kan hjælpe.
Det var Ole der overtog efter mig.
Vi har købt hus i Sverige og flytter snart herover.
Hilsen
Hanne og Lars Olsen

Efter Hanne overtog Ole Sørensen i 2000 formandsposten.

Ole Sørensen`s beretning om min tid som formand i Ocean City.
Jeg startede sammen med min kone Nina i Ocean City i efteråret 1999.
Finn Gregersen underviste og callede vi var hans første hold. Bente Mahrt underviste de
højere niveauer.
Vi dansede på Havdrup skole i et lille kælderlokale, som jeg tror var 4 x 8 meter, aftenen
sluttede med at vi fejede og vaskede gulv, og når vi nåede til sommerferien havde vi
hovedrengøring.
Trods de trange forhold mødte min kone og jeg op til en ny sæson i år 2000 .
Men så kom problemerne da Hanne Olsen indkaldte til extraordinær generalforsamling og
meddelte at formandsposten var ledig.
Jeg blev efter en meget lang aften overtalt til at overtage posten som formand.
Min viden om squaredans og dansearrangementer kunne ligge på et meget lille sted, uden
min trofaste bestyrelse var det aldrig gået godt.Bestyrelsen bestod af Helle Rygaard Alice Møller - Finn Lauritsen - kasserer Mona .......og mig som formand. Jeg blev på
posten til generalforsamlingen 2007.
Min start som formand blev meget voldsom, vi blev smidt ud af vores lokale med 14 dages
varsel, og efter megen skriveri fik vi lov til at bruge Munkekærskolens storrum.
Vi holdt arrangementer med forskellige callere , store navne som Tim Merriner fra USA Torsten Geppert fra Tyskland og utrolig mange andre callere.
Hvert år startede vi med introduktion - fødselsdagsdans - juleafslutning - Neptun dans afslutsningsfest og om sommeren holdt vi sommerdans 6 - 8 mandage
At flytte til Solrød Strand i større lokaler gav os mulighed for at øge medlemstallet fra ca.
40 til ca, 100 i 2007.
Dette er skrevet efter hukommelsen, hvorfor datoer kan være unøjagtige. Alle referater er
afleveret til den nuværende formand Per Hertz.
Venlig hilsen
Ole Sørensen
Derefter overtog Per Hertz formandposten

