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Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Ref.: Valgt blev Arly Hansen, John Gravesen, henholdsvis Jørgen Larsen og Poul Nielsen. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og med den foreskrevne 

mindste dagsorden, og generalforsamlingen var derfor lovlig. 

2. Bestyrelsens beretning for 2012 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Formanden Torben Hansen fremlagde beretningen (Bilag 1), som blev godkendt ved 

akklamation og uden bemærkninger. 

3. Det reviderede regnskab for 2012 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Det reviderede regnskab for REF incl. Dragtfonden var trykt bag på den omdelte 

dagsorden, og det blev fremlagt af kasserer Randi Sørensen.  

På forespørgsel oplyste sekretæren, at forsikringen var en løsøreforsikring af dragter, løsøre 

i Anlægspavillonen mv., mens REF gennem DIF er ansvars- og rejseforsikret.  

Udgiftsposten ’Kontor’ omfatter også køb af printer mv. til Jubilæumsskriftet mv., så denne 

post forventes at blive noget mindre fremover. 

Herefter blev regnskab 2012 godkendt ved akklamation. 

4. Indkomne forslag 
4.1 Scrapbog: Skal vi købe en ny til ca. 5.000 kr.? 

Ref.: Sagen blev fremlagt af sekretær John Gravesen, som gennemgik de nuværende 5 

scrapbøger:  

1) ’UDKLIP’ fra 1947-1952 med udklip - efterfølgende er indsat REFs samling af 

stævnemærker,  

2) Stor, rød scrapbog, modtaget ved 25 års jubilæet i 1962 - fyldt i 1995,  

3) B&U scrapbog 1977-1982,  

4) B&U scrapbog 1983-1984,  

5) Stor, rød scrapbog med udklip, fotos, programmer mv. fra årene 1996-2010.  

Bestyrelsen har i sinde at søge en eller flere fonde om hel eller delvis dækning af udgiften på 

5.250 kr., men ville også høre, om foreningen selv skulle betale hele beløbet, hvis 

ansøgningerne ikke udløste tilskud. 

Der var flere indlæg om sagen, gående især på vigtigheden af at sikre denne historik til 

REFs fremtidige medlemmer.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen bakkede op om at anskaffe en ny scrapbog i 

stil med nr. 2 og 5, om muligt med tilskud, men evt. ved hel betaling af REFs egne midler. 

4.2 Venskabsforeningerne Enebakk (Leikarringen Ignar) og Hildesheim Volklorekreis er 

ikke længere aktive, så hvad gør REF? 

Ref.: Sagen blev fremlagt af sekretær John Gravesen, herunder en oversigt over vore 

hidtidige venskabsforeninger: 

1) Hembygdsgillet i Malmø: Venskabsforening 1954-1977  

2) Skövde Folkdansgille: Siden 1967 har vi haft gode og regelmæssige besøg begge veje  

3) Leikarringen Ignar, Enebakk: I perioden 1967-2007 havde vi besøg derfra, mens vore 

besøg begyndte i 1975 og sidste indbydelse/besøg var i 1995 
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4) Hildesheim Volkstanzkreis: I perioden 1962-2002 havde vi besøg derfra, mens REF i 

1995 besøgte denne venskabsforening sidste gang. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at REF pt. kun har venskabsforeningssamarbejde med 

Skövde Folkdansgille, da de andre 2 foreninger i denne sammenhæng har været inaktive 

gennem en del år. 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges: 

3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Randi Sørensen, Steffen Nielsen og John Gravesen 

Ref.: Steffen Nielsen genopstillede ikke. Valgt ved akklamation blev Randi Sørensen, 

John Gravesen og Svend Erik Hilleberg. 

1 revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen Larsen 

Ref.: Jørgen Larsen blev genvalgt ved akklamation 

For en periode på 1 år vælges: 

2 bestyrelsessuppleanter: På valg er 1. suppl. Kjeld Kastrup, 2. suppl. Henning Nielsen 

Ref.: Begge blev genvalgt ved akklamation 

1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen Nielsen 

Ref.: Jørgen Nielsen blev genvalgt ved akklamation 

1 fanebærer: På valg er Henning Nielsen 

Ref.: Henning Nielsen blev genvalgt ved akklamation 

1 fanebærer-stedfortræder: På valg er Torben Hansen 

Ref.: Torben Hansen blev genvalgt ved akklamation 

6. Dragtudvalg 

6.1 Dragtudvalgets beretning for 2012 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Beretningen (Bilag 2) blev fremlagt af udvalgsformand Hanne Gravesen og uden 

bemærkninger godkendt ved akklamation. 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2012 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Dragtfondens regnskab blev fremlagt af udvalgets kasserer Karin Hilleberg og 

godkendt uden bemærkninger ved akklamation. 

6.3 Indkomne forslag. 

Ref.: Ingen. 

6.4 Valg for 2 år af Formand for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer: 

 På valg er Hanne Gravesen, henholdsvis Elva Olsen. 

Ref.: Hanne Gravesen blev genvalgt som formand ved akklamation, Elva Olsen 

genopstillede ikke, og Aia Hilleberg blev valgt som udvalgsmedlem. 

7. Evt.: Ref.:  

1) Mogens Jensen henledte opmærksomheden på det støttede offentlige projekt med 

mere idræt i skolerne, idet han kan skaffe 3-4 spillemænd, hvis REF kan arrangere 

folkedans. Torben Hansen oplyste at have været i kontakt med kommunens Kultur- 

og Fritidsforvaltning, men vort B&U-hold lukkede jo pga. for få deltagere. Karin 

Hilleberg omtalte et spejdertræf med hurtigt arrangeret, men succesfuld les Lanciers. 

 Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen må arbejde videre med denne sag. 

2) Connie Jensen foreslog en REF-aften med les Lanciers. 

3) Jørgens Larsens forslag om, at generalforsamlingen fastsætter kontingent til REF må 

fremsættes som et forslag om ændring af foreningens nuværende vedtægter. 

4) Formanden rettede en tak til Steffen Nielsen for hans indsats i bestyrelsen. 

Dirigenten kunne kl. 20.00 afslutte generalforsamlingen med tak for en god debat, samt 

god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for vel udført hverv. 

 

 

 _______________________ _____________________ 

 Arly Hansen, dirigent John Gravesen, referent 
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  Bilag 1 
 

Bestyrelsens beretning for perioden 18-1-2012 - 23-1-2013. 
 

D. 28/1-2012 Dilettant for medlemmer, fællesspisning, derefter legestue.  

D. 29/1-2012 Dilettant for pensionister med kaffebord og fællessang. Det er godt så mange vil 

hjælpe med at sætte scene når vi skal spille dilettant, tusind tak for det, og i det hele taget er I altid 

friske til at give et nap. 

D. 4/2-2012 tog vi scenen ned. Tirsdag d. 28-2-2012 efterfest hos Lise og Poul. 

Ved førstkommende bestyrelsesmøde d. 30-1/2012 konstituerede bestyrelsen sig med 

 Steffen Nielsen som Næstformand 

 Randi Sørensen som Kasserer 

 Kirsten Nielsen som Kagemester 

 John Gravesen som Sekretær/webmaster 

 Torben Hansen som Formand 

D. 2-4/3-2012. Spillemandskredsen spillemandstræf og generalforsamling med 40-50 deltagere i 

Ahornhallen. 

D. 2/3 kl. 16 var der ankomst og indkvartering på Søndreparkskolen. 

D. 3/3 øvede spillemændene hele dag, og om aftenen spillede de til legestue, som var rigtig godt 

besøgt. Vi havde også fornøjelse af nogle søde piger af anden etnisk herkomst, som dansede nogle 

af deres folkedanse, det var et friskt pust.    

D. 4/3 efter frokost var der hjemrejse. Spillemændene havde kun rosende ord at sige om vores 

arrangement; det måtte vi godt lave en anden gang, så det var hele besværet værd. 

På et bestyrelsesmøde d. 17/8-2011 nedsatte bestyrelsen et jubilæumsudvalg bestående af Karen F, 

Mogens J, Bente H og bestyrelsen og aftalte hvem der skulle inviteres; vi aftalte også at der skulle 

laves en jubilæumsbog det blev John der blev redaktør; den opgave har han løst rigtig godt. Han fik 

også en artikel i Ringstedbogen, der bliver fremstillet hvert år til jul, så der har REF fået en fin 

omtale. 

D. 28/3-2012 Sæsonafslutning med fællesspisning. 

D. 13/4 holdt vi et langt jubilæumsudvalgsmøde, mens mødet den 10/10 var før en øve aften, det 

har vi bagefter fortrudt, da vi kom i tidsnød. 

D. 29-30/6-1/07 holdt Connie & Mogens Grøn koncert oppe ved deres sommerhus i Næsby. Der 

kan jeg godt som formand for REF blive lidt misundelig over den tilslutning, de har hvert eneste år.  

Der kommer flere og flere der ønsker at deltage; hvis det var folkedansen, der fik sådan en 

tilslutning skulle vi til at finde et større sted at danse, men det ville være noget af et luksus problem. 

D. 5/9-2012 kl. 19 Startede igen med trinøvelse, det skulle forsætte til jul hvis der var tilslutning 

nok, vi var også heldige at der var begyndt et nyt par, plus  to unge piger men de holdt ikke så 

længe, 

D. 26-27-28/10-2012 havde vi 75 års jubilæum. 

D. 26/10-2012 ca. kl. 17 modtog vi vores gæster fra Skövde i Anlægspavillonen, der havde vi 

dækket op til aftensmad, så blev gæsterne fordelt ud til de respektive værter; det var sådan at værter 

og gæster kendte hinanden. Der har bestyrelsen fået en del påtale om, at det burde vi have gjort 

bedre. 

D. 27/10-2012 kl. 10 mødtes vi igen i Anlægspavillonen, så dem der skulle have lidt hjælp med 

dragter kunne få det var dragtudvalget på pletten, tak for det. 

Kl. 10.30 gik vi i samlet flok til modtagelse på Ringsteds rådhus, jeg må sige at vores Borgmester 

forstår at fortælle om Ringsted på en god og hyggelig måde, der blev også tid til at udveksle gaver. 

Vi fik da også et glas vin og kransekage. 

Kl. 11.30 Havde vi opvisning i RingStedet med ikke mindre end 4 faner, der kunne vi mærke at vi 

var velkomne, der var gjort plads så vi havde mulighed for at lave en god opvisning - det havde vi 
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også; der var flere der kom og sagde at det var en flot opvisning, det skal der da blive med sådan et 

hold dansere og Spillemandslauget til at spille til, dansene fra Skövde lavede også en opvisning, jeg 

tror at alle var tilfredse. Derefter var der frokost hos værterne, så værter og gæster fik lidt tid til at 

snakke sammen. 

Kl. 15 mødtes vi, og de 4 faner blev ført ind i Anlægspavillonen hvor der var gratis adgang for alle 

der havde lyst til at se hvad folkedans var, der var opvisning og hyggeligt samvær. Kl.17.30 sluttede 

eftermiddagen. 

Kl. 18 var der jubilæumsmiddag med indbudte, vores æresmedlemmer og 3 tidligere formænd, samt 

regionsformanden. Med spillemænd og udefra kommende og egne medlemmer var vi 84 til bords; 

under middagen var der taler og opvisning. 

Der var også amerikansk lotteri, jeg må sige at Kirsten og Randi havde sørget for at der var rigtig 

mange gode sponser gevinster, tak skal I have for det. Vi havde også fornøjelsen at uddele 40 års 

diplom til Birte og Flemming, tillykke med det. 

Efter middagen var der legestue, vi dansede til kl. 23.30 så sluttede vi med at fanerne blev ført ud 

og derefter sang vi ”Skuld gammel venskab rejn forgo” det en dejlig tradition. 

D.28/10 mødte gæster og værtsfolk og nogle få andre, som også gerne vil sige farvel til vores 

svenske venner, til frokost på Benløse Kro; der var ikke så megen tid, svenskerne havde jo en lang 

tur hjem. 

Alt i alt en lang weekend, men må bare folk er tilfredse så tror jeg alle I som hjalp til syntes det var 

arbejdet værd, bestyrelsen kan ikke sige det nok - tusinde tak for hjælpen. 

D.12/12 havde vi en rigtig gammeldags Juleafslutning med et flot stort juletræ og fællesspisning og 

nogle glade dansetimer. Tak til Poul for donation af juletræer gennem mange år. 

D. 09/01-2013 startede vi igen, dog uden begynderdans. 

Bestyrelsen har holdt 7 møder, samt deltaget i 2 møder i Jubilæumsudvalget.  

Folkedanser-NYT er udkommet 3 gange i 2012, og hjemmesiden har haft 25 besøg pr. dag = 

samme niveau som i 2011. 



Side 5 (af 5) 

RINGSTEDEGNENS   FOLKEDANSERFORENING 
Formand: Torben Hansen, Prinsessevænget 18, 4100 Ringsted     Tlf. +45 2282 9223     

E-mail: formanden@ringstedfolkedansere.dk     Hjemmeside: www.ringstedfolkedansere.dk  

Bilag 2 

Dragtudvalgets beretning 2012 
 

Året 2012 blev året, hvor dragtfonden fik ny udvalgsmedlem nemlig Karin Hilleberg som afløste 

Lilli Olsen på kassererposten. Det var ikke nogen let opgave, idet Danske Bank er helt umulig at 

danse med. Karin skulle registreres som bruger af den konto vi havde i forvejen. Banken fik alle 

relevante dokumenter og underskrifter i flere omgange. Det gik stadig ikke i orden. I november 

tabte vi så omsider tålmodigheden og skiftede til Nordea. 

 

2012 var også året, hvor der ikke har været mere end et par udlejninger ”ud af huset”, så der har 

dermed heller ikke været nogen indtægt af betydning. 

 

Til gengæld blev den nye damedragt, som der har været arbejdet på i et stykke tid, færdig. Kirsten 

havde den på for 1. gang til foreningens 75 års jubilæum. I den anledning havde vi også rigtig 

mange dragter i brug også til medlemmer som ikke havde været i dragt før. Det var spændende, 

besværligt og sjovt, da alle endelig var klædt på og tog sig fantastiske ud. Det var et festligt skue, da 

vi var på rådhuset og senere dansede i indkøbscentret og Anlægspavillonen! 

 

 Der er ikke aktuelle planer om at fremstille flere dragter, men vi hjælper stadig meget gerne dem, 

som skulle have lyst til at sy noget selv.  

 

Til gengæld har vi modtaget ikke færre end 3 fine dragter fra tidligere medlemmer af foreningen. 

Dem er vi meget glade for, så nu skal vi bare finde ud af, hvem som kan passe dem, når vi igen skal 

ud og ”vise os frem”. 

1. Vi fik en Hedebo brudgomsdragt af Flemming Mathiesen. Den har fået nye knapper, er 

blevet renset og ser nu fantastisk ud. 

2. En Randersdragt fra Knud Ringsing. Den fik også en tur på renseri og er nu lige til at gå til. 

3. Og så fik vi Lilli Olsens dragt med alt tilbehør, lige til at tage i brug. 

Vi takker endnu en gang for dem alle. 

 

Og nu er der så heller ikke mere plads i mine skabe. Det er lige ved at der skal skohorn til, for at få 

alt ind på plads. 

 

Der er heller ikke mere at berette om i denne omgang. 

 

 

På udvalgets vegne 

Hanne Gravesen 


