
 

 

 

JUBILÆUMSSKRIFTET 
 Det har været en stor glæde at udarbejde skriftet og gøre det klar til salg. 

Jeg vil herved gerne sige mange tak for de pæne ord om skriftet.  

 De fleste skrifter er købt af nuværende og tidligere medlemmer af REF, og 
muligvis lykkes det at skaffe foto af flere tidligere formænd, kasserere, 

æresmedlemmer mfl. via et tidligere medlem, som er ’dukket op’ efter 

trykningen. I givet fald uddeles rettede sider til de medlemmer, der købte 1. 
udgave. 

 Første udgave nu udsolgt, og prisen på skrifter til andre end REFs 

medlemmer har vi måttet forhøje til 150 kr. for at dække omkostningerne til 

farvetonere pga. skriftets mange fotos og scanninger. 
John 

 

NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 

12. december 18.00 Juleafslutning. Husk at bestille mad hos Randi senest 5.12 

9. jan. 2013 19.30 Vi danser igen (ingen begynderdans efter nytår) 

19. januar 10.00 Scenen sættes op i Anlægspavillonen 

19. januar  Stævnedanse og Medlemsmøde i LDF Region Sjælland 

23. januar 18.00 

19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. 

Generalforsamling i REF, Anlægspavillonen 

2. februar 17.30 

19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad 

Dilettantforestilling, kaffebord og legestue 

3. februar 14.00 
Ca. 16.00 

Dilettantforestilling og kaffebord 
Scenen tages ned 

13. februar  Ingen dans i vinterferien 

13. marts 19.30 Vi danser i Ringstedhallens gl. cafeteria, lokale 2-3 

27. marts  Sæsonafslutning 
  

BESTYRELSE oa. valgte 
Formand Torben Hansen 2282 9223 formanden@ringstedfolkedansere.dk  

Næstformand Steffen Nielsen 5761 5787 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  

Sekretær, webmaster John Gravesen 5576 1298 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 5764 1055  

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219  

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 4955-3284902262 
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FORMANDENS HILSEN 
 

 Jeg vil starte med at sige tak til alle, der var med til at gøre vores 75 års 

jubilæum til et brag af en fest, som blev holdt på rigtig folkedanser manér, med 
grin og danseglæde. 

 Så skal der også lyde en tak til Jubilæumsudvalget bestående af 

bestyrelsen, Karen, Mogens og Bente. Tak også til Dragtudvalget og til John for 

den flotte jubilæumsbog han har lavet; han har lagt et stort stykke arbejde i at få 
samlet alle de oplysninger. Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til 

Midtsjællands Spillemandslaug, for den store oplevelse det altid er, når de 

spiller op til legestue og lignende. 
 Det er en af de dage der altid vil blive regnet som en god dag, og de gode 

dage er nu de bedste. 

 I ønskes herved en glædelig jul, godt nytår og på gensyn. 
Torben 
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DANSEAFTEN FLYTTET 
Onsdag den 13. marts skal vi danse i Ringstedhallens gamle cafeteria, lok. 2-3. 

Husk også, at vi ikke danser den 13. februar pga. vinterferie. 
 

GRØN KONCERT 

Lørdag den 30-6 var der grøn koncert hos Connie og Mogens i deres 

sommerhus, for spillemænd, folkedansere, familie, venner og naboer.  Det var 
en dag hvor solen den skinnede hele dagen. Vi startede dagen med at spise 

vores medbragte mad kl. 12 i de telte Mogens havde sat op, derefter var der 

koncert med spillemændene, hvorefter der var musik og sang for dem der havde 
lyst til at give et par numre, mens andre hyggede sig med kaffe og hjemmebag.  

Senere var der folkedans på græsset ledet af Karen, derefter blev der tændt op i 

grillen og så var der tid til at hygge resten af aftenen. En stor tak til Connie og 
Mogens for at ville afholde sådan en dag hvert år. Randi 

 

DRAGTER MODTAGET 

 Foreningen har med tak modtaget hele dragter fra vore tidligere 
medlemmer Knud Ringsing og Flemming Mathiasen. Dragten fra Knud er en 

Randers dragt med vest og trøje, mens dragten fra Flemming er en Hedebo 

brudgomsdragt med vest og kofte. 
 Dragtudvalget er i gang med at opmåle dragterne og gøre dem klar til 

udlejning. Hanne 

 

Hej alle i Foreningen 

 1000 tak for en rigtig dejlig jubilæumsdag i Ringsted i pavillonen. Det var 

rigtig godt arrangeret og varieret. Fin eftermiddag med de to opvisninger. God 

mad som smagte aldeles godt. En super god legestue. Den var rigtig god og igen 
varieret, med både pardanse og kvadrilledanse, alle havde mulighed for at slutte 

sig til, når man havde lyst. Men det fremherskende tema: Hygge og glæde, liv 

gik gennem hele dagen. Mange hilsner - Solveig 
 

JULEAFSLUTNING den 12.12.2012 kl. 18.00-21.30 

 Juleafslutningen starter traditionen tro med fællesspisning af indkøbt mad. 

Randi tager indtil den 5.12 mod bestilling til årets julebuffet a’ 99 kr.. Efter 
spisningen danser vi om juletræ, tager nogle folkedanse, og REF giver kaffe/the 

med småkager. 

 ”Entre”: Medbring en gave til det amerikanske lotteri. 
 

BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af 75 års jubilæet 

 Planlægning af juleafslutning, generalforsamling og dilettant 

 Scrapbog og venskabsforeninger (forelægges generalforsamlingen) 

 

 

GENERALFORSAMLING, onsdag den 23.1.2013 kl. 19.00 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for 2012 fremlægges til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab for 2012 fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag *) 

4.1 Scrapbog: Skal vi købe en ny til ca. 5.000 kr.? 

4.2 Venskabsforeningerne Enebakk (Leikarringen Ignar) og Hildes-
heim Volklorekreis er ikke længere aktive, så hvad gør REF? 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges: 
3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Randi Sørensen, Steffen 

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. suppl. Kjeld Kastrup og 2. 

suppl. Henning Nielsen 

1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen Nielsen 
1 fanebærer: På valg er Henning Nielsen 

1 fanebærer-stedfortræder: På valg er Torben Hansen 

6. Dragtudvalg 
6.1 Dragtudvalgets beretning for 2012 fremlægges til godkendelse 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2012 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, henholdsvis 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. 

 

Vel mødt kl. 18 til fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. 


