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

10. december 18.00 Juleafslutning, Anlægspavillonen 

7. jan 2015 19.30 Vi danser igen 

17. januar 10.00 Scenen sættes op i Anlægspavillonen 

17. januar 10.00 

 

12.00 

13.00 

På Dagmarskolen: Regionens instruktion i danse til 

Nordlek i Viborg, juli 2015 

Medbragt frokost 

Regionens årsmøde med valg og besøg af Jan Todsen, 

formand for Landsforeningen Danske Folkedansere 

21. januar 18.00 

19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad 

Generalforsamling og dans 

21. januar - Frist for tilmelding til turen til Skövde den 22-24.5.2015 

31. januar 

 
1. februar 

17.30 

19.00 
14.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. Anl.pav. 

Dilettant, legestue og kaffebord. Anlægspavillonen 
Dilettant, kaffebord og kaffebord. Do. 

11. februar - Vinterferie - ingen dans 

25. marts  Ordinær sæsonafslutning 

Onsdage i apr  Evt. Forårsdans 
 
 

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 
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JULEAFSLUTNING 2014 
 

 Juleafslutningen forløber som de foregående år. Vi møder kl. 18, 

hver medbringende en gave til lotteriet. Så skal vi spise julebuffet a’ 100 

kr. (eller medbragt, indkøbt mad), bestilt hos og betalt til Randi senest 

den 3.12.. Buffetén omfatter næsten alt godt til ganen og maven. 

 Medbring selv service, bestik, glas, kopper, sidetallerkner mv. 

 Vi skal naturligvis danse, først om Pouls juletræ – og sidst på aftenen 

giver REF kaffe/the, hvortil Kirsten har bagt noget godt. 

 Vi slutter til normal tid med ønsket om en glædelig jul, et godt nytår 

og på gensyn til mange gode timer sammen i det nye år. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  
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GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 21.1.2015 KL. 19.00 

i Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for 2014 fremlægges til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

4.1 Forårsdans i april måned: 0, 3, 4 eller 5 gange 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges: 

3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Randi Sørensen, Svend 

Erik Hilleberg 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 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 Svend Erik Hilleberg 

6. Dragtudvalg 

6.1 Dragtudvalgets beretning for 2014 fremlægges til 

godkendelse 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2014 fremlægges til 

godkendelse 

6.3 Indkomne forslag. 

6.4 Valg for 2 år af Formand og op mod 2 medlemmer: På valg 

er Hanne Gravesen, henholdsvis Aia 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. 
  
 

BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af sæsonstart og dans på Benløse skole. 

 Planlægning af kommende arrangementer og generalforsamling 

 Indbydelse fra Skövde Folkdansgille til at komme på besøg den 22-

24.5.2015 – som vi siger ja tak til. De anmoder om tilmelding sidst i 

januar (i praksis den 21.1.2015). REF støtter busturen med 100 kr. 

pr. deltagende medlem. 

 REF vil fremover godtgøre brug af egen dragt med 50 kr. i de til-

fælde, hvor foreningen betaler dragtleje for dansere uden egen dragt. 

 Indbydelse fra Campusskolen (tidl. Sdr. Parkskolen) hvor et idræts-

hold har valgt folkedans som afgangsprøvefag. Et sådant initiativ 

skal støttes, så vi vil prøve at skaffe 5-10 dansere til fredag den 

27.2.2015 kl. 12.20-13.50 og evt. også fredag den 13.2.2015 samme 

tid. Deltagelse honoreres med fornøjelsen. Aftalen er endnu ikke helt 

på plads. Tilmelding til John. 

 

 

DILETTANTFORESTILLINGER 

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

lystspil - denne gang ”Sommergæster” af Carl Mathiesen.  

 Vi har fundet et godt stykke med mange forviklinger og morskab i 

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

 Lørdag den 31. januar kl. 19, hvor der forud er fællesspisning i 

havestuen fra kl. 17.30 - og efterfølgende legestue med kaffebord 

 Søndag den 1. februar kl. 14 med efterfølgende kaffebord og 

fællessang 

 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 

næsten alle tidligere forestillinger - se hjemmesiden. 

 

 Som sædvanlig vil vi gerne have hjælp til at opsættes scenen, i denne 

omgang lørdag den 17. januar kl. 10. 
 

 


