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EFTERLYSNINGER TIL JUBILÆUMSSKRIFTET (2)
Med tak for de modtagne bidrag efterlyser jeg stadig fotos af:
 Formændene Frederik Nielsen, Carl Sørensen, L. Kjær-Hansen, Chr.
Pedersen + evt. flere formænd fra de første 30 år
 B&U-fanebærerne (gerne med fanen) Pia Petersen og Gitte Laursen
 Æresmedlemmerne Frederik Nielsen, Christian Simonsen, Julius Petersen,
Otto F. Petersen, Emblem fra 1944
Jeg søger også det trykte dilettantprogram / video fra forestillingen 1985
”Frøken Dyderups pensionat”, samt 1989 ”Storken på eventyr”.
På forhånd tak
John, tlf. 5576 1298

NYTTIGE
7. december
4. januar ’12
18. januar
21. januar
28. januar
29. januar
8. februar
15. februar
2-4. marts
3. marts
28. marts
26-28. okt.

18.00-21.30
19.00
19.00
19.00
14.00
19.00/19.30
-

DATOER OG TIDER
Juleafslutning
Vi danser igen
Generalforsamling
Regions medlemsmøde
Dilettantforestilling, kaffebord og legestue
Dilettantforestilling og kaffebord
Vi danser i Ringstedhallens gl. Cafeteria, lokale 2-3
Ingen dans i vinterferien
Spillemandskredsens generalforsamling i Ahornhallen
Spillemandskredsens legestue, Ahornhallen
Sæsonafslutning
REFs 75 års jubilæumsarrangement

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

Hjemmeside
Betalinger

Torben Hansen
John Gravesen

2282 9223
5576 1298

formanden@ringstedfolkedansere.dk
sekr@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

dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

JULEAFSLUTNING den 7.12.2011
Igen i år mødes vi kl. 18 til fællesspisning af medbragt, indkøbt mad
- hver medbringende en gave til lotteriet. Efter spisningen danser vi om
juletræet, trækker lotteriet, danser folkedanse og siger tak for i år. REF
giver kaffe/the til Kirstens gode kringle.
Jeg vil ønske alle folkedansere og deres familie en rigtig glædelig Jul
samt et godt Nytår med tak for året der er gået
På gensyn onsdag den 4.1.2012.

www.ringstedfolkedansere.dk
Kontant til kassereren eller via netbank til konto 4955-3284902262

Med venlig hilsen
Torben

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 18.1.2012 kl. 19.00
i Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2011 fremlægges til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2011 fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
REFs 75-års jubilæum, oktober 2012
Valg i henhold til gældende love
For en periode på 2 år vælges:
 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Torben Hansen og
Kirsten Nielsen.
 Suppleringsvalg for 1 år, da Poul Nielsen udtræder af
bestyrelsen.
 1 revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Flemming
Christiansen.
For en periode på 1 år vælges:
 2 bestyrelsessuppleanter: På valg er 1. suppleant Keld
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
7. Dragtudvalg
7.1 Dragtudvalgets beretning for 2011 fremlægges til
godkendelse
7.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2011 fremlægges til
godkendelse
7.3 Indkomne forslag.
7.4 Valg for 2 år af op mod 2 medlemmer: På valg er Lilli Olsen.
8. Evt.:
Forslag til behandling på generalforsamlingens pkt. 4 og 7.3 skal være
foreningens formand i hænde mindst 3 dage - lovforslag dog mindst 3
uger - før generalforsamlingen.

DILETTANTFORESTILLINGER lørdag 28.1 og søndag 29.1.2012
REFs dilettanter er i fuld gang med at indøve den kommende
forestilling. I kan endnu en gang glæde jer til at opleve dilettanterne gi’
den gas, denne gang i farcen ”Hvem har bukserne på?”, der uden tvivl vil
fremkalde mangen gang latter og grin.
SPILLEMANDSKREDSENS GENERALFORSAMLING 2-4.3.2012
Bestyrelsen har aftalt med Spillemandskredsen at være vært for deres
weekend 2012 med generalforsamling, legestue mv..
Det foregår i Ahornhallen, Ahorn Allé 48, Ringsted. Spillemændene
ankommer fredag aften og tager hjem søndag efter frokost. REF skal
sørge for mad og drikke under hele arrangementer incl. legestuen lørdag
aften.
Der bliver derfor brug for mange hjælpende hænder, så REFs
medlemmer opfordres herved til at melde sig til at hjælpe til i nogle timer
i løbet af weekenden - se opslagstavlen.
75-ÅRS JUBILÆET
Jubilæumsudvalget bestående af bestyrelsen, Karen, Mogens og Bente
har den 26.10 holdt møde med henblik på at fastlægge de store linier for
arrangementet i weekenden den 26-28.10.2012. Der vil løbende blive
orienteret herom incl. på generalforsamlingen.

BESTYRELSESMØDE





Bestyrelsen har afholdt møde den 31.10 med bla. følgende punkter:
Vi tilstræber fremover at give diverse oplysninger på danseaftnerne, når
kaffen er drukket
Det undersøges, om REF aktivt kan bruge kommunens nye hjemmeside
www.ringstednu.dk til oplysninger ’ud af huset’
Kommende arrangementer - se ovenfor
Dilettanterne skal i denne omgang ikke spille for DCU, men vil i stedet
forsøge at få aftale med et eller flere plejehjem el.lign.

DANSEAFTEN FLYTTET
Onsdag den 8. februar skal vi danse i Ringstedhallens gamle cafeteria,
lokale 2-3, Tvær Allé 8.

