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GENERALFORSAMLING onsdag den 20.01.2010 19.45 

REFERAT incl. BERETNINGER 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Ref.: Valgt blev Arly Hansen, John Gravesen, henholdsvis revisorerne Flemming 

Christiansen og Jørgen Larsen 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2009 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Beretningen (se bilag 1) blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. Der blev 

også sagt tak til Kjeld for hans fotografiske bidrag til arkivet og hjemmesiden. 

 

3. Det reviderede regnskab for 2009 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Regnskabet var udleveret ved mødets begyndelse. Det blev fremlagt og efter en 

enkelt forklaring godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Indkomne forslag 

Ref.: Ingen. 

 

5. Valg i henhold til de gældende love: 

For en periode på 2 år vælges: 

a. 2 bestyrelsesmedlemmer 

Ref.: Genvalgt blev Torben Hansen og Kirsten Nielsen 

b. 1 revisor udenfor bestyrelsen 

Ref.: Genvalgt blev Flemming Christiansen 

For en periode på 1 år vælges: 

c. 2 bestyrelsessuppleanter 

Ref.: Genvalgt blev 1) Kjeld Kastrup, 2) Henning Nielsen 

d. 1 revisorsuppleant 

Ref.: Valgt blev Jørgen Nielsen 

e. 1 fanebærer og 1 -stedfortræder 

Ref.: Genvalgt blev Arly Hansen, henholdsvis Henning Nielsen 

 

6. Dragtudvalg: 

a. Udvalgets beretning for 2009 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Beretningen (se bilag 2) blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 

b. Dragtfondens reviderede regnskab for 2009 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 
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c. Indkomne forslag 

Ref.: Ingen. 

d. Valg for 2 år af Kasserer for dragtfonden, samt op mod 2 medl. 

Ref.: Genvalgt som kasserer blev Lilli Olsen. Der blev ikke foreslået eller valgt andre 

udvalgsmedlemmer. 

 

7. Eventuelt 

Ref.:  

a. Karen Frydenlund foreslog at lave mere PR med børnedans i byen, samt at lave 

begynderkursus for aftenholdet kl. 18.45-19.20 

b. Mogens Jensen foreslog, at bestyrelsen undersøger muligheden for om danse-

undervisningen for børn og unge i næste sæson, kan foregå på en af byens skoler, 

idet det tit er et problem at få børnene transporteret om eftermiddagen pga. 

forældrenes arbejde. 

c. Merete Lindebjerg oplyste, at der for mange år siden havde været folkedans for 

B&U på byens skoler - hvilket måske skulle forsøges igen frem for i Anlægs-

pavillonen 

d. John Gravesen oplyste, at REF har sagt ja til at tage del i Skolernes Idrætsdag den 

10.03.2010, hvis nogen gerne ville have ”faget” folkedans. 

e. John Gravesen efterlyste på bestyrelsens vegne ideer til at skaffe nye medlemmer 

eller genaktivere tidligere medlemmer. 

f. Mogens Jensen efterlyste mere PR til REFs arrangementer. 

Formanden oplyste, at Dagbladets journalist/fotograf i aftes havde været på besøg 

for at skrive om den kommende dilettantforestilling. 

John Gravesen oplyste, at vi ville bede DR Regionalen omtale forestillingerne i 

udsendelsen lørdag formiddag den 30.01.2010 

g. Flemming Christiansen foreslog en Lanciers-aften, f.eks. en fredag aften. 

h. Karen Frydenlund rettede en tak til bestyrelsen for vel udført gerning. 

 

Dirigenten konstaterede kl. 20.20, at dagsordenen var udtømt, hvorpå han takkede for god ro og 

orden - hvorpå formanden afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

 _________________________ ________________________ 

 Dirigent Referent 
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Bilag 1 
 

Bestyrelsesberetning for perioden 21/1-2009 til 20-1-2010. 
 
 Den 31/1, 1/2 og 7/2-09 Dilettant m. legestue - godt besøgt. Tusind tak til alle der hjalp med at sætte 

scene op, instruere, spille dilettant, for uden hjælp kan det ikke lade sig gøre at spille dilettant. 
 Den16/3-09 Bestyrelsesmøde - bestyrelsen blev enig om at fortsætte uændret. 

Ringsted Kommune stillede nogle krav vedr. opstilling af regnskabet, når REF modtager tilskud.  

Efter det alm. bestyrelsesmøde var der møde med instruktør og spillemænd - de ville alle forsætte vores 
gode samarbejde.  

 Den 21/3 havde vi opvisning i Benløsecentret sammen med Spillemandslauget.                                                                                                                                        

 Den1/4 Sæsonafslutning m. fællesspisning og danseglæde. 

 Den18/4 Spillemændene holdt 25 års jubilæum med besøg fra Skövde vores gave til Spillemands-
lauget var, at vi var tjenende ånder. I den forbindelse modtog REF en pæn takkeskrivelse af lauget. 

 Den 29/4 Børneholdet dansede på biblioteket i anledning af dansens dag. Mogens og Bente spillede. 

 Den 9/5 I forbindelse med en bedsteforældredag spillede Mogens, Inge og Bente op til dans i ” Den 
frie børnehave”. Torben havde fornøjelsen af at danse med. Børnene - ja, I kan tro danseglæden var stor.  

 Den15/6 Valdemarsdag mødtes Arly og Arne på torvet i Ringsted og gik med flere foreninger fra 

Ringsted i optog med vores flotte fane til Anlægspavillonen. 
 Den 26-27-28/6  10 års jubilæum Grøn Koncert hos Connie & Mogens ved Næsby strand. Der var som 

altid en god stemning og godt humør. 

 Den 20-8 Var Karen, Randi, Kjeld & Torben på besøg i 2 Børnehaver - en i Glumsø og ”Den frie 

børnehave” i Ringsted, samt i Dagmarskolens SFO. Mogens, Inge og Bente var som altid friske til at 
spille op, det var rigtig sjovt. Vi kunne næsten ikke få børnene til at stoppe med at danse, så det er 

underligt, at der ikke er flere der vil gå til folkedans. 

 Men vi er enige i bestyrelsen om, at vi godt vil bruge nogle flere kræfter på at få flere børn i gang med 
at danse folkedans, det er jo gennem dem folkedansen skal overleve. 

 Den 8-5-2010. Ringstedegnens Folkedanserforening skal være vært for Det Sjællandske Børne- og 

Ungdomsstævne. Derfor har vi sendt brev til alle tidligere børnedansere, at de er velkomne til at deltage i 

stævnet, som foregår på Dagmarskolen, Vestervej, Ringsted. 
 Den 9/12 Juleafslutning med opvisning af B&U-holdet. Derefter dansede vi om juletræet og havde 

fællesspisning. Jeg skal prale lidt: Vi var 4 kvadriller, så det gjorde at danseglæden var stor, og Karen 

måtte give kage som lovet. 
 Vi har i eftersommeren skrevet til 24 tidligere medlemmer (husstande) med et godt tilbud om at starte 

igen - det gav 3 medlemmer. 

 Hjemmesiden har været rigtig godt besøgt, det er godt vi har John G. som redaktør. Den er godt sat op 
tak for det. 

Du Karen F. skal have tusind tak for den glade oplevelse du altid giver os på øveaftenerne. 

Der skal også lyde en tak til REF’s bestyrelse og B&U-Stævneudvalget for det store arbejde de gør. 

 
Torben Hansen 



Hjemmeside: www.ringstedfolkedansere.dk 
 

 
 

 

RINGSTEDEGNENS   FOLKEDANSERFORENING 
Formand: Torben Hansen, Prinsessevænget 18, 4100 Ringsted  

Tlf. +45 5761 5623    E-mail:formanden@ringstedfolkedansere.dk 

        

Bilag 2 
Dragtudvalgets beretning 2009 

 

Året 2009 har ikke budt på så mange anledninger til udlejning af dragter og heller ikke til 

fornyelser. Der er ikke udlejet dragter ”ud af huset”. Vores dragtbeholdning dækker derfor 

rigeligt behovet. 

Dog har Lilli og Elva fremstillet flere dele til vores børnedragter. Børnene vokser jo, så der har 

været behov for nye dele.  

 

Lige før sæsonstart blev vi tilbudt nogle børnedragter, og de var så fine, at vi ikke kunne sige nej 

tak. De kostede os i alt kr. 1.000,-.  Desværre blev børneholdet ikke så stort som vi håbede på, 

men kommer tid kommer råd, måske til næste år?? 

 

Der er ikke planer om at forøge dragtbeholdningen, så det vil kun være vedligehold og 

reparationer der står på programmet. 

 

Skulle der være dansere, som gerne vil have egen dragt og selv kan udføre det meste af arbejdet, 

står vi til enhver tid til rådighed med hjælp og vejledning. 

 

Det var vores beretning for 2009 

 

På udvalgets vegne 

Hanne Gravesen 

Formand 

 


