REFERAT
af
Ordinær generalforsamling
onsdag den 18.1.2012 kl. 19.00
i
Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted
Dagsorden og Referat (Ref.):
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ref.: Valgt blev henholdsvis Steffen Nielsen, John Gravesen og de 2 revisorer Flemming
Christiansen og Jørgen Larsen.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der ikke
var mødt medlemmer med fuldmagt fra andre.
2. Bestyrelsens beretning for 2011 fremlægges til godkendelse
Ref.: Beretningen (Bilag 1) blev fremlagt af formanden og godkendt uden bemærkninger.
Undervejs var der applaus til Poul Nielsen for hans mange år som kasserer for REF.
3. Det reviderede regnskab for 2011 fremlægges til godkendelse
Ref.: Det reviderede regnskab, som var udleveret ved mødets begyndelse, blev fremlagt af
kassereren og godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Ref.: Ingen.
5. REFs 75-års jubilæum, oktober 2012
Ref.: John Gravesen fortalte om arrangementet den 26-28.10.2012, begyndende fredag aften
med modtagelse af udenlandske gæster, samt spisning og måske lidt dans i
Anlægspavillonen. Lørdag formiddag er der modtagelse hos borgmesteren på Rådhuset,
samt opvisning i Ringstedet. Kl. 15 er der faneindmarch, fællesdanse og opvisninger af
tilmeldte hold i Anlægspavillonen. Efter festmiddagen spiller Midtsjællands
Spillemandslaug op til legestue. Søndag tager vi afsked med de udenlandske gæster og
rydder op.
Jubilæumsskriftet på ca. 100 A4 sider er ved at være klart til at blive trykt med sin historik
og mange fotos og scannede dokumenter mv. - det tegner til at blive rigtigt spændende. John
har besøgt en del nuværende og tidligere medlemmer og lånt fotos mv., hvilket der skal lyde
en tak for.
Vi arbejder også på at få en mindre artikel i RINGSTEDbogen 2012 om REFs historik.
Spørgsmål om, hvorfor vi ikke forventede gæster fra Enebakk og Hildesheim blev besvaret
med, at disse foreninger og deres medlemmer ikke synes at være aktive mere, men der
dukker måske et par gæster op fra Enebakk.
6. Valg i henhold til gældende love
For en periode på 2 år vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer:
Ref.: Torben Hansen og Kirsten Nielsen blev genvalgt.
Suppleringsvalg for 1 år, da Poul Nielsen udtræder af bestyrelsen.
Ref.: Steffen Nielsen blev valgt.
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1 revisor udenfor bestyrelsen:
Ref.: Poul Nielsen blev valgt.
For en periode på 1 år vælges:
2 bestyrelsessuppleanter:
Ref.: Genvalgt blev som 1. suppl. Keld Kastrup og 2. suppl. Henning Nielsen
1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen:
Ref.: Jørgen Nielsen blev genvalgt
1 fanebærer:
Ref.: Henning Nielsen blev valgt.
1 fanebærer-stedfortræder:
Ref.: Torben Hansen blev valgt.
7. Dragtudvalg
7.1 Dragtudvalgets beretning for 2011 fremlægges til godkendelse
Ref.: Beretningen (Bilag 2) blev fremlagt af udvalgsformanden og godkendt efter oplysning
om, at depositum naturligvis tilbageholdes ved for sen aflevering, beskadigede dragtdele
o.lign.
7.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2011 fremlægges til godkendelse
Ref.: Det reviderede regnskab, som var udleveret ved mødets begyndelse, blev fremlagt af
udvalgskassereren og godkendt uden bemærkninger.
7.3 Indkomne forslag.
Ref.: Ingen.
7.4 Valg for 2 år af op mod 2 medlemmer:
Ref.: Karin Hilleberg blev valgt.
8. Evt.:
 Mogens Jensen spurgte om, hvorfor der havde været så store problemer med at få
Anlægspavillonen, henholdsvis Ahornhallen, til de tidligere aftalte datoer/
arrangementer. Hertil svarene formanden, at skolerne har fortrinsret til visse lokaler,
men der er særdeles ærgerligt med aflysninger, når arrangementerne er aftalt og
annonceret. Formanden mener dog, at vi er bedst tjent med at bevare gode
samarbejdsrelationer til Ringsted Idrætsanlæg, skolevæsen mv.
 Med en sammenplantning takkede Hanne Gravesen for Lilli Olsens mange aktive år som
medlem af og formand for Dragtudvalget, hvilket udløste stående applaus.
 Med en buket blomster og en flaske snaps takkede Torben Hansen den afgåede kasserer
Poul Nielsen for hans lange og dygtige indsats som kasserer siden 1975 - samt udnævnte
Poul Nielsen til æresmedlem af Ringstedegnens Folkedanserforening, hvilket udløste
stående applaus.
Dirigenten kunne kl. 19.52 konstatere generalforsamlingen som afsluttet.

_____________________
Dirigent

______________________
Referent
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Bilag 1

Ringstedegnens Folkedanserforening
BESTYRELSENS BERETNING FOR PERIODEN 19/1-2011-18/1-2012.
D. 19/1-11. Vi havde generalforsamling og vores kasserer Poul N. var på valg, men han lovede at
fortsætte 1 år til; så langt så godt, det var kun at skubbe afgørelsen lidt, for vi er vel alle enige om at
vi har haft en dygtig kasserer i Poul rigtig mange år siden 1975, så det skylder vi Poul en stor tak
for. Samme aften konstituerede bestyrelsen sig.
D. 22/1-11. Der blev afholdt Regionsmøde med en meget ringe tilslutning, der kunne ikke vælges
en bestyrelse.
29-30/1-11. Generalprøve og Dilettant m. fællesspisning & legestue. Grunden til at REF hvert år
kan spille dilettant, er at så mange vil hjælpe til; uden hjælpere kunne det ikke lade sig gøre, mange
tak for hjælpen.
D. 12/2-11 Nedtog vi scenen, jeg vil sige alle som hjalp til, tusind tak for hjælpen.
D. 25/2-11. Regionsmøde igen, der var lidt flere, og man kunne vælge Poul Erik Christensen som
formand og en bestyrelse.
D. 9/3-11. Møde med spillemand Mogens Jensen og Danseinstruktør Karen Frydenlund, og vi var
enige om at fortsætte det gode samarbejde og at Jubilæumsudvalget består af Karen F., Mogens J.,
Bente H. og REFs bestyrelse.
D. 14/3-11. Bestyrelsesmøde, der blev man enige om at sælge højtaleranlægget, som vi ikke har
brugt i mange år.
D. 30/3-11. Afslutning m. fællesspisning og legestue.
D 24-25-26/6-11. Grøn koncert hos Connie og Mogens, det er en rigtig god tradition, mange møder
op fra nær og fjern og der festes, det et flot arrangement alle er glade og i godt humør.
D. 28/8-11 Modtog jeg en mail fra Michael Petersen ang. Spillemandstræf og generalforsamling d.
2-3-4/3 2012. Om jeg kunne skaffe lokaler og om vi kunne være værter, mod at vi fik indtægterne
for legestuen lørdag d. 3/3. Jeg spurgte bestyrelsen om de mente, at vi kunne klare det. En enig
bestyrelse sagde ja.
D. 1/9-11. Jeg sendte en mail til Jan B. Hansen der er koordinator for Ahornhallen, og vi kunne låne
hallen. Efterfølgende var Bjørn og Michael fra Spillemandskredsen ude i Ahornhallen og se, om de
kunne bruge lokalerne; både Bjørn og Michael syntes at lokalerne kunne bruges, dagen efter
ringede jeg til Jan og sagde at vi kunne bruge lokalerne.
D. 21/12-11. Får jeg besked fra Jan B. Hansen at vi kun kan få Ahornhallen fra 3/3-11. Så prøver
jeg om vi kan få nogle lokaler på Sdr. Parkskolen.
D. 4/1-12 Starter vi ugen efter jul der kom 4 nye dansere alle tiders.
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D. 6/1-12 Så er det i orden. Ib Andersen har skaffet lokaler til overnatning på Sdr. Parkskolen.
D. 9/9-11. Karen F og 3 spillemænd M/K og 1 kvadrille var ude på Skafterupvej, Ringsted. De var
12 unge mennesker der kunne tænke sig at prøve at danse folkedans, jeg skal love for at der blev
danset - de var med fra første tone, efter dansen fik en god sludder og kaffebord, atter en god
oplevelse med folkedans.
D. 28/9-11. Startede vi på dilettant, det er lige hyggeligt hvert år, men der er nok nogle yngre der
kommer til at tage over, hvis det skal fortsætte. Det er ikke for, at der ikke er nogle der hjælper til
med at sætte scene op og tage den ned igen; det er nogle af os, der spiller, som har haft for mange
fødselsdage.
D. 4/11-11. Var vi til morgen kaffe hos Lise og Poul i anledning af deres guldbryllup, der var en
kvadrille der dansede.
D. 19/11-11. Vi havde legestue, det var som sædvanligt meget hyggeligt. Der var blot for få
betalende.
Hjemmesiden er i 2011 udvidet med opkald til næsten alle trykte dilettantprogrammer siden starten i 1984, og på dragtsiden er der indlagt
måleskemaer med henblik på leje af dragt. Vi kan også konstatere flere og
flere besøg på hjemmesiden; således var der i startåret 2007 i gennemsnit 3
besøg pr. dag, 8 i 2008, 14 i 2009, 19 i 2010 og nu 24 i 2011.
Folkedanser-NYT er udkommet i marts, august og december 2011. Ca. halvdelen får nu bladet pr.
mail, og vi vil gerne sende til endnu flere. Tak til de medlemmer, som har leveret bidrag til bladet.
REFs 75 års jubilæum: John G. er i fuld gang med at lave et jubilæumsskrift med REFs historik fra
protokoller, scrapbøger, andre arkivalier, samt private fotos. Tak til de mange bidragydere.
Samtidig er der til REFs arkiv lavet et sæt DVD’er med de dilettant-forestillinger, som i tidens løb
er optaget på video. Han arbejder også på en artikel om REF til RINGSTEDbogen 2012.
Landsstævne i Åbenrå den 18-23/7-2011. Igen i år var vi nogle stykker, der tog til landsstævne.
Som noget nyt kunne vi – mod en mindre betaling – ankomme allerede søndag den 17/7, så vi
kunne få sat vogne i stilling og rejse fortelte, og det havde vi alle 5 par valgt, så var mandagen
nemlig ikke så hektisk. Officielt startede stævnet om mandagen med optog op til torvet i Åbenrå,
hvor der var opvisning af den region, der skulle starte, og der blev holdt diverse taler. Derefter gik
det så slag i slag hele ugen med dans, spil og udflugter. De 4 spillemænd spillede hver dag og
næsten hver aften, Connie, Anne, Connie & undertegnede var på udflugt. Foruden spillemænd, var
der et aktivt dansepar - Connie og jeg - som selvfølgelig deltog i opvisningen. Spillemændene, som
deltog, var Mogens, Steen, Bent og Bente, derudover var John og Grethe fra Slaglille med, og de
havde beredvilligt sat deres store fortelt til rådighed som socialtelt. Det var alle tiders tur med meget
socialt samvær efter dagens strabadser. Torsdag var Region Sjællands store dag med opvisning på
torvet, opvisning i hallen med efterfølgende legestue. Vejret var rimelig godt med sol og spredte
byger, indtil fredag hvor det faktisk regnede hele dagen og natten med, så da vi stod op lørdag
morgen, var der vand i mange telte, og vi pillede teltene ned, mens vi gik i vand til anklerne, men
det kunne ikke slå os ud.
Jeg vil gerne opfordre flere til at tage med næste gang, som er i 2013 i Hundested.
Torben Hansen
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Bilag 2

Ringstedegnens Folkedanserforening
Dragtudvalgets beretning 2011
Hvad angår syning har 2011 været et stille år. Den nye damedragt med bomuldskjole var i brug 1.
gang til Lise og Pouls guldbryllup. Den er blevet rigtig fin.
I øjeblikket er vi så i gang med endnu en damedragt, også med bomuldskjole. Det er planen, at den
skal være klar til 75 års jubilæet til efteråret.
Da vi fik besked på at tømme skabene nede i depotet, fordi der skulle nye skabe ind, måtte alle
børnedragterne så også flyttes. De er pt. lagt på lager hos mig sammen med vores andre dragter. Jeg
håber dog, at de kan komme tilbage hertil. Det kniber efterhånden med pladsen i vores kælder!
Der har været lidt flere udlejninger ”ud af huset” end de foregående år. Der kommer også stadig
forespørgsler fra ”ikke folkedansere” selvom der på hjemmesiden tydeligt står, at kun folkedansere
kan leje.
En gang i mellem siger vi så alligevel ja til at udleje. Således har en privat skole lejet 9
voksendragter til en Tema-høstfest. Et Bo- og Naboskab har også lejet nogle stykker til et handikapstævne.
Den slags udlejninger giver altid ekstra arbejde, både med at finde en passende dragt og ikke mindst
med vask/rens og reparationer.
Derfor har vi også forhøjet både leje og depositum for ikke-medlemmer fra kr. 200,- til kr. 300,- pr.
dragt.
Samtidig lagde vi måleskema og vejledning i, hvordan dragten tages på og ikke mindst, hvordan
den behandles efter brug ud på hjemmesiden.
Som det fremgår af dagsorden, er Lilli på valg i år. Lilli har valgt at stoppe i udvalget efter rigtig
mange år i dragtarbejdet, som hun kom med i helt tilbage i 1979. Lilli var formand for udvalget fra
1981 - 1995. Herefter som ”menigt medlem” og siden som kasserer indtil i dag.
Når jeg tænker på, hvilke mængder af sytøj, vaske- og strygetøj der er gået gennem Lillis hænder i
løbet af alle disse år, kan jeg næsten få åndenød!
Dragtudvalget vil gerne her benytte lejligheden til at sige Lilli rigtig mange tak for hendes lange og
tro tjeneste. Og for rigtig godt samarbejde.
På udvalgets vegne
Hanne Gravesen
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