Til:

FOLKEDANSER NYT
51. udgave
Marts 2016

NYTTIGE
23. marts 16
7. sept. 16
28. okt. 16
19. okt. 16
7. dec. 16
4. jan. 2017
18. jan. 17
28. jan. 17
29. jan. 17
15. feb. 17

18.00
19.30
18.00
18.00
19.30
19.00
19.00
14.00
-

DATOER OG TIDER
Sæsonafslutning
Vi danser igen – ny sæson 2016 / 2017
Fredagsdans med kendte og mindre kendte danse
Efterårsferie - ingen dans
Juleafslutning, Anlægspavillonen
Vi danser igen
Generalforsamling og dans
Dilettant og legestue
Dilettant og kaffebord
Vinterferie - ingen dans

BESTYRELSE oa. valgte
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kagemester
Dragtudvalg,
formand
Dragtudvalg,
kasserer
Fanebærer

Arly Hansen
Jan Lemming
Randi Sørensen
Sv. Erik Hilleberg
Kirsten Nielsen
Hanne Gravesen

23628815 formanden@ringstedfolkedansere.dk
22883829
5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk
28892855
23315364
5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

Karin Hilleberg

20648055

Henning Nielsen

23669359

Betalinger
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Sæsonafslutningen 2016
Foråret nærmer sig, og dermed er det også ved, at være slut på sæsonen
for folkedansen.
Der har været mange aktiviteter i sæsonen, som blev evalueret ved
generalforsamlingen, hvor John havde valgt, at stoppe som formand. Stor
tak til John for den energi og arbejdsindsat han har lagt for dagen i den
tid han har været formand. Vi håber stadig, at vi kan trække på hans
dilettant-talent når vi prøver at sætte et stykke op i den kommende sæson.
Efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse og konstituerede
sig som det fremgår andet sted.
Med venlig hilsen

Arly

BESTYRELSESMØDE 24. feb. 2016.
Dagsorden: 1 Kalender for næste sæson
2. Hvad gør vi for at få flere dansere ?
3. Aftaler med musik og instruktør(er).
4. andre relevante emner – Bordet rundt.
1: Kalenderen blev diskuteret og det fremgår af bagsiden, hvordan vi
foreløbigt ser den kommende sæson.
Den 28. oktober vil vi prøve at lave en særlig danseaften, hvor vi danser
noget kendt og noget mindre kendt.
I pausen får vi så ost og rødvin, inden vi genoptager dansen.
Vi vil også gerne prøve, at holde liv i traditionen om dilettant, og satser
på at spille ultimo januar 2017, med efterfølgende legestue.
2: Vi blev enige om, at ”vi skal på gaden”, for at møde mennesker, som
vi vil forsøge gøre interesseret i folkedansen
Bestyrelsen blev enig om, at der fra den kommende sæson skal findes en
ny danseleder, da der blandt medlemmerne var udtrykt utilfredshed med
den måde Hanne og Poul greb tingene an på.
Der har været et stort frafald af medlemmer siden sæsonstarten og efter
juleferien er det gået drastisk tilbage.
Jeg tager en snak med Hanne og Poul.
3: Vi mødes med spillemænd, danseleder(e), enten den 2. eller 16. marts
for at aftale næste sæson.
4: Jan og Svend deltog i Ringsted idrætsunions årsmøde, hvor det blev
nævnt, at der kommer et nyt idrætsanlæg i det gamle ”Fantasy Wold” på
Eventyrvej i Benløse. Det bliver en selvejende institution, hvor
kommunen vil bruge det til genoptræning m.m. i dagtimerne og
idrætsforeningerne får plads om eftermiddagen og aftenen. Der bliver
indbudt til orientering og besigtigelse i foråret 2016, hvor bestyrelsen vil
være med, for at se om det er noget for os
.

Jan og jeg vil deltage i Folkedansens årsmøde den 16. april 16 i
Middelfart.
Arly

Den 27. februar 2016 sprang en bombe, som er blevet omtalt i det
”Nyhedsbrev”, der blev rundsendt til alle, som har oplyst en mailadresse
til foreningen, og bestyrelsen har telefonisk kontaktet de få medlemmer
der ikke har mail.

Arly
Netop her var der plads til dit indlæg – så har du noget du mener vi skal
vide, så kom ud af busken.
Arly

REFs HJEMMESIDE - en oversigt
Hjemmesiden blev etableret i juni 2007 som en informativ hjemmeside
primært for REFs medlemmer oa. folkedansere.
Forsiden indeholder en generel omtale af REF, Bestyrelsen, Seneste nyt,
Aktivitetskalender, Landsforeningen, Regionen, samt opkald videre.
Aftenholdet fortæller mere om dette hold, om Anlægspavillonen,
Venskabsforening med undersider om tur til Skövde, REFs dansesteder
gennem tiden, samt den beskyttede side kun for REFs medlemmer.
Folkedanser-NYT indeholder det sidst udgivne blad excl. Datoer/Tider.
Datoer/Tider er sådanne fra det sidste blad - opdateres løbende.
Indbydelser indeholder indbydelser fra de nærmeste lokalforeninger,
folkedanser-regionen og undertiden andre.
Fotogalleri indeholder en brugsanvisning, samt opkald til pt. Dilettant2013, 75 års jubilæet, sæsonafslutning 2012 og Dilettant-2012
75 års Jubilæum m fotos er efter arrangementet redigeret og forsynet
med undersider med flere fotos - dog færre end i Fotogalleriet, der er
tilkommet senere.
Dilettant-2013 er også redigeret efter premieren, og der omtales
gruppens tovholder, samt hvordan vi øver. Herfra kan kaldes undersiden
Dilettantprogrammer siden 1984 (herunder hvilke forestillinger, der
haves på DVD til udlån), samt undersider med Forestillinger 2010-2012.
Folkedragter og -udlejning omtaler foreningens dragter, dragtudvalg,
udlejningsvilkår, de særlige måleskemaer. Du kan hente vejledninger om
brug af Kvindedragt og Mandsdragt (pdf-filer, der åbnes med
programmet Adobe Reader, som findes på næsten alle computere eller
kan fås gratis).
Brug af dragt = ovennævnte vejledninger, som agtes forsynet med flere
fotos til illustration af, ’hvordan man gør’
Generalforsamlinger 2008-2013 incl. Dagorden, Referat og Bilag.
REFs love
Midtsjællands Spillemandslaug omtaler laugets 25 års jubilæum 2009,
samt den årlige ’Grøn koncert’, arrangeret af laugets formand og hustru.
Kig jævnligt ind på hjemmesiden - forslag til nye/flere sider modtages
altid gerne. Hvad mangler, hvad kunne du godt lide at kunne slå op mv.?
John

