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NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 
Se mulige ændringer på www.ringstedfolkedansere.dk → Datoer/Tider 

11. december 17.30 

 

Fællesspisning af julebuffet, bestilt senest søndag den 

8.12 hos Randi S. - eller af medbragt, indkøbt mad 

(Anlægspavillonen). 

Juleafslutning 

8.1.2014 19.30 Vi danser igen 

18. januar 10 - 13 

10.00 

13.00 

Scenen sættes op i Anlægspavillonen 

Instruktørmøde i folkedanserregion Sjælland (Rønnede) 

Regionens medlemsmøde med valg (Rønnede) 

22. januar 18.00 
19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad (Anlægspav.) 
REFs generalforsamling, derefter dans 

26. januar 10.00 Regionens kursus i schottisch og varianter heraf 

1. februar 17.30 
19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad (Anlægspav.) 
Dilettant og legestue 

2. februar 14.00 

Ca. 16-18 

Dilettant og kaffebord 

Scenen tages ned 

2. februar 13-17 Regionens dansearrangement; konkurrencedanse øves 

12. februar - Ingen dans i vinterferien 

26. marts  Sæsonafslutning, hvis sæsonen ikke forlænges 

30. marts 12.00 Regionskonkurrence i folkedans 

1. april  Regionens spillemandslegestue 

15. juni 10-16 Fællestræning til landsstævne i Frederikshavn 

5. juli  Midtsjællands Spillemandslaugs 30 års jubilæum 

14-19. juli  Landsstævne i Frederikshavn 
  

BESTYRELSE mfl. 
Formand, webmaster John Gravesen 5576 1298 formanden@ringstedfolkedansere.dk   
Næstformand Torben Hansen 2282 9223 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk  

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  
Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Sekretær Sv.Erik Hilleberg 5764 1055 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

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  

2520 6277852975 (OBS: Nyt Registrerings- og Kontonr.) 
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JULEAFSLUTNING onsdag den 11.12. kl. 17.30-21.30 

 Vi holder en traditionel juleafslutning, begyndende med fælles-

spisning af forud bestilt julebuffet (100 kr.) eller medbragt, indkøbt mad. 

Alle tager en lille gave med til lotteriet, og når vi har danset om juletræet, 

byder foreningen på kaffe/the med Kirstens dejlige julekringle.  

 Der bliver naturligvis også tid til at danse folkedanse, herunder 

sådanne, der hører julen til, hvorefter vi slutter til normal tid. 

 Med disse ord vil bestyrelsen gerne takke alle for mange gode timer 

med danselyst og deltagen i foreningens liv, samt ønske alle en glædelig 

jul og godt nytår. 

  

 Med venlig hilsen John
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GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 22.1.2014 KL. 19.00 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab for 2013 fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

4.1 Forslag om at danse 4 onsdag aftner i april 2014 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges: 

2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Torben Hansen og 

Kirsten Nielsen. 

1 revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Poul Nielsen 

For en periode på 1 år vælges: 

2 bestyrelsessuppleanter: På valg er 1. suppleant Keld 

Kastrup, 2. suppleant 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 2013 fremlægges til 

godkendelse 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2013 fremlægges til 

godkendelse 

6.3 Indkomne forslag. 

6.4 Valg for 2 år af op mod 2 medlemmer: På valg er Karin 

Hilleberg 

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. 

 REFs love kan ses på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til 

formanden. 

 
  

 

BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af sæsonstart, frivillighedsdag og legestuen 

 Planlægning af kommende arrangementer og generalforsamling 

 Tilsagn til Midtsjællands Spillemandslaug om at hjælpe ved laugets 

30-års jubilæum lørdag den 5. juli 2014 i Anlægspavillonen 

 REF har oprettet sin nu lovpligtige e-boks, samt fornyet 

registreringen i CVR (det Centrale Virksomheds Register) 
 

DILETTANTFORESTILLINGER 

 Endnu en gang lykkedes det at skaffe nok spillere til at øve og opføre 

et lystspil - denne gang ”En datter dukker op” af Carl Mathiesen..  

 Vi har fundet et godt stykke med mange forviklinger og megen 

morskab i spil og replikker, så glæd jer til at se det: 

 Lørdag den 1. februar kl. 19, hvor der forud er fællesspisning i 

havestuen fra kl. 17.30 - og efterfølgende legestue med kaffebord 

 Søndag den 2. februar kl. 14 med efterfølgende kaffebord og 

fællessang - hvorefter scenen tages ned 

 Se mere om stykket på REFs hjemmeside. Efter premieren plejer der 

at komme friske billeder på hjemmesiden. 

 Der erindres også om, at REFs medlemmer kan låne DVD’er med 

tidligere forestillinger - se hjemmesiden. 
 

JUBILÆUMSSKRIFTET LÆGGES PÅ HJEMMESIDEN 

 I efteråret 2012 udgav REF sit 75-års Jubilæumsskrift, som køberne 

forhåbentlig stadig har gavn og glæde af at kunne læse. Efter jubilæet er 

der ikke solgt flere eksemplarer, og nu har bestyrelsen besluttet at lægge 

skriftet som pdf-filer på hjemmesiden således: 

 I den åbne del lægges side 1-19 med indholdsfortegnelse, personalia, 

logo, emblemer, skilte og love. 

 I den beskyttede del lægges side 20-101 i 15-års perioder. REF-

medlemmer kan hos webmaster John få oplyst adgangskoderne. 
 

ARVEGODS MODTAGET 

 Fra en datter til REFs tidligere formand Elly Mogensen og hendes 

mand Henning har vi med tak modtaget en pakke arvegods om folkedans, 



nemlig 5 bøger/hefter om dragter (som overgives dragtudvalget), 

stævnemærker i løs vægt og på betrukket karton, samt små sangbøger.  


