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

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

 

GENERALFORSAMLING onsdag den 19.01.2011 19.30 

REFERAT incl. BERETNINGER 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Ref.: Valgt blev Steffen Nielsen, John Gravesen, henholdsvis revisorerne Flemming 

Christiansen og Jørgen Larsen 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2010 fremlægges til godkendelse 

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

 

3. Det reviderede regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Regnskabet var udleveret ved mødets begyndelse. Det blev fremlagt og 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 Randi Sørensen, Poul Nielsen og John Gravesen 

b. 1 revisor udenfor bestyrelsen 

Ref.: Genvalgt blev Jørgen Larsen 

For en periode på 1 år vælges: 

c. 2 bestyrelsessuppleanter 

Ref.: Genvalgt blev 1.suppleant Kjeld Kastrup og 2.suppleant Henning Nielsen 

d. 1 revisorsuppleant 

Ref.: Genvalgt blev Jørgen Nielsen 

e. 1 fanebærer og 1 -stedfortræder 

Ref.: Genvalgt blev Arly Hansen, henholdsvis Henning Nielsen 

 

6. Dragtudvalg: 

a. Udvalgets beretning for 2010 fremlægges til godkendelse 

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

b. Dragtfondens reviderede regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 

c. Indkomne forslag 
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Ref.: Ingen. 

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

Ref.: Genvalgt som Formand Hanne Gravesen, samt Elva Olsen. 

 

7. Eventuelt 

Ref.:  

a. Lilli Olsen udbad sig forslag til, hvordan REF fremover vil håndtere opgaven med 

dragter, idet dragterne pt. opbevares af formanden og idet Lilli udtræder af 

udvalget om 1 år. På forespørgsel blev det oplyst, at foreningen pt. har 20-30 

kvindedragter, ca. 20 mandsdragter og ca. 20 B&U-dragter - hvortil kommer div. 

tilbehør, ekstradele mv.. Dragterne fylder 3 højskabe + 2 reoler 

Syning aftales mellem udvalgets medlemmer 

b. Formanden omtalte kort den annoncerede Dansefestival på Bornholm i pinsen, 

som vi gerne vil have tilmeldinger til i løbet af januar måned 

c. Formanden takkede med en buket blomster Poul Nielsen, fordi han lod sig vælge 

endnu en gang. 

 

Dirigenten konstaterede kl. 20.12, at dagsordenen var udtømt, hvorpå han takkede for god ro og 

orden. Formanden afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

 _________________________ ________________________ 

 Dirigent Referent 
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Bilag 1 
 

Bestyrelsesberetning for perioden 20/1-2010 til 19-1-2011. 
 

D. 20/1. Havde vi generalforsamling. 

D. 30/1. Dilettant m. fællesspisning og legestue som var godt besøgt. 

D. 31/1. Dilettant for alle interesserede. Begge gange var der kaffebord m. Kirstens vidt berømte 

lagkager og boller, hun skal have tusinde tak for det. Vi sluttede med et par af vores hjemlands 

vemodige sange. 

D. 6/2. Dilettant for D.C.U.. Når vi taler om dilettant vil jeg sige tusinde tak til alle der hjalp med 

at sætte scene op og nedtage, de medvirkende og instruktøren - det er altid godt medlemmerne 

slutter op om det der sker. 

D. 22-3. Var der konstituerende bestyrelsesmøde, der var enighed om at fortsætte med en 

uændret sammensætning af bestyrelsen. 

Efter bestyrelsesmødet var der møde med danseinstruktør og spillemænd og alle var enige om at 

vi skulle fortsætte det gode samarbejde. Vi har også i løbet af året fået en aftale, om aflønning af 

med spillemandslauget og Karen F.  

Der blev afholdt et regionsfanekursus hvor Stefan (en dreng fra børneholdet), Henning og jeg 

deltog.  Arly var instruktør, vi skulle jo lære at bruge fanen til B/U stævnet 

D. 8/5. Børnestævne: I starten af januar 2009 spurte Lissi Madsen (Sjællandske Børne- og 

Ungdomsstævner) om vi ville holde  det Sjællandske  børne-/ungdomsstævne. Vi sagde ja tak, på 

den måde kunne vi få noget PR. for vores børnehold, der blev nedsat et stævneudvalg bestående 

af Lissi, Karen, Mogens og REFs Bestyrelse.  

Stævnet blev holdt på Dagmarskolen i Ringsted. Der deltog 55 børn og 56 pårørende fra 7 

foreninger. 

Stævnet blev åbnet af Formanden for handelsstandsforeningen i Ringsted Tulle Olsen. Børnene 

dansede på torvet, det var meget koldt den dag så det blev en lille opvisning, derefter gik vi i 

position med faner og musik i spidsen til Outlet centeret, hvor var vi så heldige at kunne danse 

indenfor. Så gik turen tilbage til Dagmarskolen hvor der var frokost med medbragt mad. Kl. 14-

16 var der legestue i 2 gymnastiksale. Lissi var instruktør for de små og Karen for de store. 

Kl. 16 sagde vi farvel til nogle meget trætte, men glade børn. 

I den forbindelse tak til sponsorerne Autotakserer Steen Olsen, Lions Club og dem der solgte 

skrabelodder, sad i slikbod, ja alle som hjalp så vi kunne holde skindet på næse og få et pænt 

overskud, som blev delt mellem REF og SBUS. 
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D. 21-23/5. Var nogle spillemænd/damer og folkedansere på weekendtur til vores venner i 

Skövde i anledning af deres 60 års jubilæum. 

Fredag aften en gik med indkvartering og hygge hos værtsfamilierne. 

Lørdag kl. 11.var der spillemandskoncert og dans, det var lidt underligt.  Svenskerne bruger ikke 

at danse i dragter, i Helensparken Gammel staden i Skövde. Frokosten spiste vi i en kantine ved 

et idrætscenter. 

Kl. 17 kørte vi til Silverfallet Berg som ligger nogle km fra Skövde, det var meget hyggeligt og 

spændende.  På det ret lille område havde været flere vandmøller og virksomheder. Efter en tår 

til halsen, kørte vi til et forsamlingshus, hvor der var dækket et fint festmiddagsbord. 

Kl. 19 fik vi middagsmad, derefter dansede vi og det var en meget hyggelig aften. 

Søndag formiddag kørte vi til Hjo en lille havneby på den vestlige side af Vätteren. 

Det er en meget smuk by med gamle træhuse, mere eller mindre velholdte. 

Kl. 13. Fik vi frokost på et stort Golf center. Kl. 15 var det tid at sige farvel til vores værtsfolk og 

vende næsen mod Danmark, lidt vemodigt, men med en dejlig oplevelse rigere. 

Turen hjem i bussen gik som på vej der op med musik og sang, det er rart vi har det så godt 

sammen. 

D. 25-26-27/6 Grøn Koncert er en tilbagevendende oplevelse og en stor succes, som Mogens og 

Connie har startet, man mødes fra nær og fjern, folkedansere og musikere, så bliver der festet 

rigtigt igennem, tusind tak for det store arbejde I gør. 

D. 8/9. Sæsonstart. B/U holdet skulle som noget nyt, være på Dagmarskolen, det var ingen 

succes der kom kun 3 børn, efter den gratis mdr. blev vi enig om at stoppe. Aftenholdet kom 

rigtig godt i gang vi fik nye medlemmer. 

D. 30/10.  Fællesspisning og legestue var rigtig god med mange udefra, danselysten var stor, 

godt vi har Karen hun forstår at få folk til at danse. 

D. 1/12.  Kom der så meget sne,  at vi måtte aflyse folkedansen . 

D. 8/12. Juleafslutning med fællesspisning og dans om juletræet og et par timers dans. 

D. 17/12. var vi 1 kvadrille og 4 spillemand/damer ude på Asgårdsskolen og underholde til deres 

julefrokost, jeg skal lige hilse og sige vi fik danset, Karen havde ellers øvet et opvisning program 

med os, men det havde de ikke tid til at vente på, de ville i gang med at danse, det var meget 

skægt og en god oplevelse rigere. 

D. 5/1-2011 startede folkedansen igen efter jul. 

Hjemmesiden bliver godt besøgt ca.18/dag = 6.900/år, svarede til ca. 298 hits/dag – 109.000/år.  

Til at skrive i R.E.F.-bladet om forskellige arrangementer har bestyrelsen mødt megen velvilje 

fra nogle af medlemmerne - tak for det.  

I år 2011 er der landsstævne i Åbenrå. Det kunne være rigtig sjovt hvis nogle flere tog med.   

Vi skal også huske at vi i oktober mdr. 2012 har 75 års jubilæum. 

Jeg vil lige nævne regionsarrangementerne som trinøvelse, eksempelvis sønderhoning, er 

meget hyggeligt at deltage i og man møder nye folkedansere, man får i hvert fald rørt sig. 

 



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 2010 
 

I sæson 2010 har der ikke været så mange udlejninger og dermed heller ikke så mange indtægter. 

Vi får ind imellem henvendelser fra ikke folkedansere, som vil leje til alt muligt som ikke har 

med dans at gøre. Der var f. eks. Nogen som skulle bruge dragter ved et ridestævne. Damen blev 

noget fornærmet da det ikke kunne lade sig gøre. Vores dragter og heste er nok ikke nogen god 

kombination. 

 

Da vi ikke længere har børnehold, betyder det også, at der ikke er behov for nye dragter eller 

suppleringer hertil. 

 

Det samme er gældende for voksendragterne. Vi er dog blevet færdig med den nye 

bomuldskjole, som vi har arbejdet på i nogle år. Vi håber, at det vil være muligt at fremvise den i 

sin helhed ved sæsonafslutningen. 

 

Der er indkøbt materialer til endnu en bomuldskjole med tilbehør, som vi håber at komme i gang 

med senere på året. 

 

Fra foreningens gamle æresmedlem, Eleonora, har vi modtaget en kasse med forskellige ting. 

Hanne har desværre ikke haft overskud til at se, hvad kassen indeholder, men vi siger alligevel 

tak til giveren. 

 

På udvalgets vegne 

Hanne Gravesen 


