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NYTTIGE DATOER
4 april
22.april
6.juni
12.juni
20.juni

Sæsonafslutning for begge hold
Ældrelegestue, Anlægspavillonen
Træning til Landsstævnet, Nordhallen,
Nørretorvet 8, Slagelse
Træning til opvisning Sct.Hans aften,
Anlægspavillonen
23.juni
Sct.Hans fest med opvisning, Klostermarkskirken
30.juni
Grøn koncert hos Connie og Mogens, Næsby Strand
16-21.juli
Landsstævne i Sæby
8-12.august
Ringsted-festival
5.september
Sæsonstart i Anlægspavillonen, Humørholdet
5.september
Sæsonstart i Anlægspavillonen, Aftenholdet
19.september
Formodentlig dans i Medborgerhuset
26.september
Formodentlig dans i Medborgerhuset
2.november
Udenlandske gæster modtages ved Anlægspavillonen
3.november
70-års fødselsdagsarrangement
4.november
Afsked med udenlandske gæster, Anlægspavillonen
12.december
Juleafslutning
09.januar 2008 Danser starter igen
16.januar
Ordinær generalforsamling

17.30
11.30-17.00
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30

14.30
19.30
14.30 og 19.30
14.30 og 19.30
Ca. 19-21
Hel dag + aften
14.00

BESTYRELSE mfl.
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Dragtudvalg, formand
Dragtudvalg, kasserer
Fanebærer

Torben Hansen
Connie Jensen
Poul Nielsen
Kirsten Petersen
Kirsten Nielsen
Randi Sørensen
John Gravesen
Hanne Gravesen
Lilli Olsen
Arly Hansen

5761 5623
5761 6256
5761 3075
5761 5647
5761 3219
5764 3634
5576 1298
5596 1298
5761 4734
2362 8815
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SÆSONAFSLUTNING
Sæsonen afsluttes onsdag den 04.04, begyndende kl. 17.30 med
fællesspisning af bestilt eller medbragt mad. Service og bestik medbringes. Øl,
vand og vin skal købes på stedet. Derefter spilles der op til dans.
GRØN KONCERT lørdag den 30.juni og deromkring
Connie og Mogens indbyder igen i år til Grøn Koncert ved deres
sommerhus på Bygvangen 3, Næsby Strand. Her kan man slå sig ned lørdag
(evt. fredag) med telt, campingvogn el.lign. – men man er også velkommen til
kun at deltage om lørdagen. Man medbringer selv dansesko, godt humør og
næsten alt fast og flydende, mens værternes børnebørn traditionen tro gerne vil
betjene os med kage oa. guf – så det skal der også være plads til.
LANDSSTÆVNE i SÆBY
Sidste frist for tilmelding til årets Landsstævne i Sæby er onsdag den 28.03.
Connie ekspederer tilmeldingerne og modtager betaling. Eftertilmelding til
forhøjet pris kan også ske via Connie, men det vides ikke, om man i så fald kan
blive indkvarteret sammen med foreningens øvrige deltagere.
Folkedanserregionen arrangerer 2 fællestræninger, se bagsiden af bladet.
Aftenholdet har danset disse opvisningsdanse. Alle opvisninger foregår i dragt.
Dansere uden egen dragt kan leje en sådan hos Hanne, se bagsiden.
SCT.HANS AFTEN
Træning den 20.06. Den 23.06 spises den medbragte mad kl. 18.30. Opvisning
kl. ca. 20, derefter bål. Natmad hos Connie og Mogens, Magleagervej 8.
Foreningen betaler leje af dragt til denne opvisning (husk at bestille dragt hos
Hanne), så kom og vær med.
SÆSONSTART
Begge hold starter næste sæson onsdag den 05.09 i Anlægspavillonen –
sædvanlig tid.
70-ÅRS FØDSELSDAGSARRANGEMENT
Fredag den 02.11 mødes vi i Anlægspavillonen og tager mod de
udenlandske gæster. Vi får sammen en bid mad, før gæsterne fordeles og vi
tager dem med hjem til privat indkvartering og hygge.
Lørdag den 03.11 skal vi om formiddagen danse opvisning i byen, hvorefter
vi spiser i Anlægspavillonen. Over middag forsøger vi at arrangere en rundtur i

Ringsted by (med guide) før vi tager hjem og forbereder os til aftenfesten. Vi
mødes igen kl. 17.30 til spisning i Anlægspavillonen, hvorefter der er legestue.
Søndag den 04.11 tager vi kl. 14 afsked med gæsterne ved Anlægspavillonen.
Deltagerne opfordres til at lave præmier til det amerikanske lotteri.
GENERALFORSAMLINGEN den 10.01.2007
1-2. Arly Hansen valgtes som dirigent, Marianne Piil og Mogens Jensen som
stemmetællere.
3-4. Formandens beretning og regnskabet for 2006 blev fremlagt, og begge taget
til efterretning ved akklamation.
5. Forslaget om at ændre foreningens loves § 3 blev vedtaget.
6. Valget skete i henhold til den netop vedtagne § 3. Valgresultatet (og
konstitueringen) fremgår af bladets bagside. Bestyrelsessuppleanter blev Randi
Christiansen og Jørgen Rasmussen. Leif Olsen genvalgtes som revisor, Jørgen
Nielsen som revisorsuppleant. Elva Olsen blev fanebærersuppleant.
7. Dragtfondens beretning og regnskab blev fremlagt og taget til efterretning
ved akklamation.
8. Formanden blev genvalgt, se bagsiden.
9. Der var ingen indkomne forslag.
10. Under Evt. blev drøftet årsagen til, at alle Humørholdets bestyrelsesmedlemmer udtræder, samt om det var nødvendigt at aflønne 2 danseinstruktører på dette hold. Der blev rettet en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.
BESTYRELSESMØDER
På mødet den 17.01 konstituerede bestyrelsen sig, se bagsiden. Foreningen
er optaget i Ringsted Idrætsunion med deraf følgende muligheder for kontakter,
tilskud mv.
På mødet den 05.02 lagdes de overordnede planer for det kommende års
arrangementer, herunder 70-års festen den 02-04.11.
Den 20.03 afholdtes fællesmøde med foreningens spillemænd og danseinstruktører, hvor Marianne Piil og Klaus Bolø meddelte, at de ikke ønsker at
fortsætte som instruktører i næste sæson. Karen Frydenlund og Mogens Jensen
fortsætter, mens Marianne Hansen ikke var til stede. Vi lagde mere detaljerede
planer for arrangementerne.

