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NYTTIGE DATOER OG TIDER
13.februar
05.marts
08.marts
14.marts
19.marts
02.april

05.april
17.maj
10.juni
18.juni
21.juni
23.juni
26.juni
28.(-29.)juni
14-19.juli
7.-10.august
9.-10.august
10.september

Ingen dans pga. vinterferie
Ældrelegestue i Hedehuset, Hedehusene
Aspirantkursus-legestue, Holbergskolen, Dianalund
Sangaften med Helle Larsen i Hedehuset, Hedehusene
Ingen dans onsdag før påske
Sæsonafslutning.
Opvisning af B/U-Holdet og Aftenholdet
Fællesspisning og legestue
Dans på Jystrup skole, Jystrup Gymnastikforening,
begyndende med spisning
Konkurrencedag, Højbyhallerne, Odense SØ
Landsstævnetræning, Roskilde
Landsstævnetræning, Vordingborg
Midsommerstævne, Køge
Opvisning ved Klostermarkskirken
Landsstævnetræning, Slagelse
Grøn koncert, Næsby Strand
Landsstævne, Nyborg
Evt. deltagelse i Ringsted Festivalen
Folkedansens Dag, Nyvang ved Holbæk
Sæsonstart for alle 3 hold kl. 14.30, 17.00 og 19.30

12.30-16.30
Aften

17.00
17.30-21.30
17.45

BESTYRELSE oa. valgte
Formand
Næstformand,
sekretær, webmaster
Kasserer
Kagemester
Medlem
Dragtudvalg, formand
Dragtudvalg, kasserer
Fanebærer

Hjemmeside

Torben Hansen
John Gravesen

5761 5623
5576 1298

formanden@ringstedfolkedansere.dk
webmaster@ringstedfolkedansere.dk

Poul Nielsen
Kirsten Nielsen
Randi Sørensen
Hanne Gravesen
Lilli Olsen
Arly Hansen

5761 3075
5761 3219
5764 3634
5576 1298
5761 4734
2362 8815

kasserer@ringstedfolkedansere.dk

SÆSONAFSLUTNING den 2. april
Efter et begivenhedsrigt år nærmer vi os sæsonafslutningen, som er planlagt at
starte kl. 17.00 med en kort opvisning af B/U-holdet og Aftenholdet. Kl. 17.30 spiser
vi den indkøbte mad, efterfulgt af legestue indtil kl. 21.30, hvor vi rydder af og takker
for denne sæson.
FRIDAGE
Den 13. Februar (vinterferie) og den 19. Marts (onsdag før påske) er der ingen dans.

ÆLDRELEGESTUE
dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

www.ringstedfolkedansere.dk

Søndag den 5. Marts kl. 12.30-16.30 er der ældrelegestue i Hedehuset, Hedehusene.
Mad må medbringes, drikkevarer skal købes på stedet.

MIDSOMMERSTÆVNE lørdag den 21.06.2008 i Køge
Bestyrelsen og Randi Christiansen arbejder på at arrangere deltagelse i dette
regionsstævne. Mere herom om onsdagen, på opslagstavlen og hjemmesiden.

SKT. HANS AFTEN VED KLOSTERMARKS KIRKEN
Skt. Hans aften den 23.juni er vi igen inviteret til at danse ved Klostermarkskirken.
Mere herom om onsdagen, på opslagstavlen og hjemmesiden.

LANDSSTÆVNE I NYBORG 14.-19.07.2008
Trin & Toner giver en fin omtale af dette stævne. Ved tilmelding i marts er prisen
lavere, end ved senere tilmelding.
Se på bagsiden af dette blad, hvornår og hvor træningerne afvikles.

DILETTANT FORESTILLINGERNE 26.01-02.02.2008
Endnu en gang har foreningens dilettanter leveret et flot skuespil. Årets forestilling
”Pip i pensionatet” var både sjovt, fræk, særdeles velspillet og med meget fine kostumer.
Selv om vi sidste år troede, at dette var toppen, har de i år overgået sig selv.
Endnu en gang siger vi jer mange tak.

HJEMMESIDE
Brug vor hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk hvor vi hele tiden bringer det
sidste nye, som ikke kun er for egne medlemmer. Folkedanser-NYT har sin egen side der.
På hjemmesiden kan I også se de nye love og meget mere.

Referat af GENERALFORSAMLING den 16.01.2008
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ref.: Valgt blev Arly Hansen som dirigent, John Gravesen og Connie Jensen som
referenter og Flemming Christiansen og Randi Christiansen som stemmetællere.
Bestyrelsens beretning for 2007 fremlægges til godkendelse
Ref.. Formanden fremlagde beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
Det reviderede regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse
Ref.: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger.
Forslag til reviderede love for foreningen/dragtudvalget.
Ref.: John Gravesen orienterede om baggrunden for den omfattende ændring af
lovene og omtalte de nye hovedafsnit deri. Herpå blev forslaget gennemgået § for § og
opklarende spørgsmål besvaret.
Forslaget blev vedtaget énstemmig, idet første sætning i § 8 kom til at lyde
” Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som konstituerer sig med Formand,
Næstformand, Kasserer og evt. andre.”
Andre indkomne forslag
Ref.: Ingen.
Valg i henhold til gældende love (nye):
For en periode på 2 år vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer: Torben Hansen og Kirsten Nielsen
1 bestyrelsessuppleant (hidtidige love): Udgår
1 revisor udenfor bestyrelsen: Flemming Christiansen
For en periode på 1 år vælges:
2 bestyrelsessuppl.: 1.suppleant Anette Jensen, 2.suppl. Randi Christiansen
1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: Jørgen Larsen
1 fanebærer: Arly Hansen
1 fanebærer-stedfortræder: Elva Olsen
7. Dragtudvalg
7.1 Dragtudvalgets beretning fremlægges til godkendelse:
Ref.: Udvalgsformanden fremlagde beretningen, som blev godkendt uden
bemærkninger.
7.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse:
Ref.: Udvalgskassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt
uden bemærkninger.
7.3 Indkomne forslag:
Ref: Ingen
7.4 Valg for 2 år af Kasserer for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer:
Ref.: Lilli Olsen blev valgt som kasserer. Der blev ikke opstillet andre kandidater
til udvalget.
8 Evt.
 Karen Frydenlund takkede for opbakningen fra bestyrelsen, medlemmerne og
dragtudvalget.
 John Gravesen spurgte, om bestyrelsen skulle arbejde for en udflugt til
Midsommerstævnet lørdag den 21.06.2008 i Køge, arrangeret af Danske
Folkedansere Region Sjælland. Dette var der interesse for – idet man ikke
ville glemme Grøn koncert hos Connie og Mogens lørdag den 28.06.
 John Gravesen forespurgte, om der var interesse for at ”arve” en
venskabsforening midt i Tyskland. Dette var der også interesse for
 Lise Nielsen foreslog at undersøge, om (folkedanserne i) Ringsteds
venskabsby Halden kunne gøres interesseret i samvær.
 Spillemand John Schou fortalte om de gode oplevelser, Midtsjællands
Spillemandslaug har haft under besøgene på skolerne i kommunen
 Lise Nielsen spurgte, hvornår der indkaldes suppleant ved et bestyrelsesmedlems fravær. Efter en kort drøftelse gav den nye bestyrelse tilsagn om, at
dette kunne indarbejdes i den forretningsorden for bestyrelsen, som fremgår
af de nye love
 Connie Jensen takkede medlemmerne for altid at være positive, når
bestyrelsen bad dem hjælpe
 Med en buket blomster blev Connie Jensen af formanden takket for sit store
arbejde gennem hendes 10 år i bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet den 21.01.2008 har bestyrelsen konstitueret sig – se bagsiden. Der
blev også blev vedtaget forretningsorden for bestyrelsen og fastlagt tidsplan for det
kommende års arrangementer – hvoraf nogle ses på bagsiden.

