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Juleafslutning, begyndende med fællesspisning af
medbragt, indkøbt mad.
Medbring 1 gave til det amerikanske lotteri
5. jan.2011
Så danser vi igen
19. januar
Ordinær generalforsamling, Anlægspavillonen
22. januar
Regionens Medlemsmøde, Rønnede
29. januar
Dilettantforestilling, kaffebord og legestue.
Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad
30. januar
Dilettantforestilling og kaffebord
16. februar
Ingen dans i vinterferien
30. marts
Sæsonafslutning
10-13. juni
Tur til Bornholm, hvis der er dansere og spillemænd nok
18. juni
Midsommerstævne, Køge Museum og by
19. juni
Fællestræning til Landsstævnet, Dagmarskolen i Ringsted
18-23. juli
Landsstævne i Åbenrå
13-14. august Folkedansens Dag, Nyvang, Holbæk
20. august
Håndværkets Dag, Maribo Frilandsmuseum
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VED ÅRETS AFSLUTNING

På bestyrelsen vegne vil jeg gerne sige jer tak for året, der snart er slut
- og tak for jeres hjælpsomhed hver gang vi beder om hjælp til et
arrangement, bl.a., dilettant, nedtagning af scene, legestuer og lign.. Der
skal også lyde en tak, fordi I tager pænt imod nye medlemmer.
Det er en fornøjelse at være sammen med jer til danseaftner og andre
lejligheder, og nu hvor det igen går fremad med antal dansere, er der
yderligere grund til glæde.
Glædelig jul og godt nytår.
Torben

GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til
Ordinær generalforsamling onsdag den 19.01.2011 kl. 19.30
i Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for 2010 fremlægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til gældende love
For en periode på 2 år vælges:
3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Randi Sørensen, Poul
Nielsen og John Gravesen.
1 revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen Larsen.
For en periode på 1 år vælges:
2 bestyrelsessuppleanter: På valg er 1. suppleant Kjeld Kastrup
og 2. suppleant Henning Nielsen
1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen
Nielsen
1 fanebærer: På valg er Arly Hansen
1 fanebærer-stedfortræder: På valg er Henning Nielsen
6. Dragtudvalg
6.1 Dragtudvalgets beretning for 2010 fremlægges til godkendelse
6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2010 fremlægges til
godkendelse
6.3 Indkomne forslag.
6.4 Valg for 2 år af Formand for Dragtfonden, samt op mod 2
medlemmer:
På valg er Hanne Gravesen og Elva Olsen.
7. Evt.:
Forslag til behandling på generalforsamlingens pkt. 4 og 6.3 skal være
foreningens formand i hænde mindst 3 dage - lovforslag dog mindst 3 uger før generalforsamlingen.
DILETTANTEN 2011
Den 15-1-2011 Scenen sættes op til vores årlige dilettant.
Den 6-2-2011 Scenen tages ned, det ville være godt hvis der var nogle, der vil
give en hånd med, så går arbejdet lettere.
Dilettantstykket bliver opført 3 gange; for folkedansere d. 29-1-11,
pensionister d. 30 -1-11, DCU 5-2-11.

Stykket på 3 akter er skrevet af Erik Hansen og hedder ”Halløj på Halmtorvet”,
det er et nutidigt stykke med mange intriger, men med en god morale til slut.
Torben
SUPER LEGESTUE d. 30. okt. 2010
Lørdag aften kl. 17.00 mødtes vi i Anlægspavillonen til flotte og
veldækket borde. Her indtog foreningens medlemmer deres medbragte mad og
hilste flittigt på hinanden.
Efter et par timers hyggeligt samvær blev der spillet op til dans.
Samtidig væltede det ind med dansere fra andre foreninger, og gulvet var
proppet til randen. Karen havde lavet et forrygende program og musikken var
fantastisk. Mellem de forskellige sæt blev vores nye dille diskuteret, hvor
mange skridt var der i det seneste sæt. (Spørg John, det har han styr på.)
I kaffepausen fik vi lagkage - uhm guf. Der blev sludret, og lotteriet blev
afholdt med flotte gevinster. Efter et par sange var det igen tid til dans. John
gjorde tælleren klar, musikken blev slået an af Mogens på Karens tegn.
Resten af aftnen gik lige så forrygende som første del.
Så hvis I ikke fik sved på panden og gik glade og trætte hjem, så er I gået
glip af en SUPER legestue.
Karin
FOLKEDANS ER SUND MOTION
Vi ved det alle, og nu skal det slås fast overfor alle andre, dokumenteret på
landsplan og med nye data. Tre dansere i REF havde skridttæller på til
legestuen den 30.10, og de måler også antal ”skridt” under 3 almindelige
danseaftner. Målingerne samles i regionen og indsendes til Landsforeningen,
hvor næstformand Anne Cathrine Clausen vil samle oplysningerne og
sammenskrive dette oa. til en artikel i ”Trin & Toner”.
Under overskriften ”Sundheden skal frem” skrev en folkedanser (og
radiodoktor) Carsten Vagn-Hansen i 1998 om samme emne. Den kan ses på
REFs hjemmeside.
John






BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen har afholdt møde den 4.10 med bla. følgende punkter:
B&U-holdet måtte lukkes pga. for få deltagere
Juleafslutning starter kl. 17.30 med fællesspisning af medbragt, indkøbt
mad - og alle tager som sædvanligt en gave med til lotteriet. Foreningen
giver denne aften kaffe/the med småkager, og kl. 21.15 ønsker vi hinanden
en glædelig jul og godt nytår - vi ses til dans igen den 5. januar
Dansefestival på Bornholm i pinsen 10-13.06.2011: Forelægges
medlemmerne

