
 

Referat af  

Ordinær generalforsamling  

onsdag den 22.01.2014 kl. 19.00 i 

Anlægspavillonen, Ringsted 
 

 

 

RINGSTEDEGNENS   FOLKEDANSERFORENING 
Formand: John Gravesen, Bakken 6, 4700 Næstved     Tlf. +45 5576 1298 

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

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Ref.: Valgt blev Arly Hansen, Bente Hansen, 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 2013 fremlægges til godkendelse 

Ref.: Formanden John Gravesen fremlagde beretningen (Bilag 1), som blev godkendt, idet 

der ikke var bemærkninger til bestyrelsens brug af e-mail, og idet det efter drøftelse af, om 

efterårslegestuen skulle opretholdes blev konkluderet, at det skulle den foreløbig i 2014, 

mens Lancieraftenen kunne henlægges til sidst på næste sæson. 

3. Det reviderede regnskab for 2013 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.  

Herefter blev regnskab 2013 godkendt. 

4. Indkomne forslag 

4.1 Forslag om at danse 4 onsdage i april 2014 

Ref.: Sagen blev fremlagt af formanden, som foreslog 4 gange, men der blev også foreslået 

3 gange eller 5 gange, men man blev enige om 3 ekstra danseaftener med en samlet pris 

på kr. 75,- (løssalgspris 30 kr./aften), hvortil meldte sig 21 dansere. Sæsonafslutningen 

fastholdes den 26.3.2014. 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges:  

2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Torben Hansen og Kirsten Nielsen. 

Ref.: Valgt blev Torben Hansen og Kirsten Nielsen. 

1 revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Poul Nielsen 

Ref.: Poul Nielsen blev genvalgt. 

For en periode på 1 år vælges: 

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

Ref.: Begge blev genvalgt. 

1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen Nielsen 

Ref.: Jørgen Nielsen blev genvalgt. 

1 fanebærer: På valg er Henning Nielsen 

Ref.: Henning Nielsen blev genvalgt. 
1 fanebærer-stedfortræder: På valg er Torben Hansen 

Ref.: Torben Hansen genopstillede ikke. Valgt blev Svend Erik Hilleberg. 

6. Dragtudvalg 

6.1 Dragtudvalgets beretning for 2013 fremlægges til godkendelse 

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

godkendt. 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2013 fremlægges til godkendelse 
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Ref.: Dragtfondens regnskab blev fremlagt af udvalgsformand Hanne Gravesen og 

godkendt. 

6.3 Indkomne forslag. 

Ref.: Ingen. 

6.4 Valg for 2 år af op mod 2 medlemmer: På valg er Karin Hilleberg. 

Ref.: Karin blev genvalgt. 

7. Evt.: Ref.: Intet under punktet. 

 

 

 

 _______________________ _____________________ 

 Arly Hansen, dirigent Bente Hansen, referent 
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  Bilag 1 
 

Bestyrelsens beretning for perioden 23-1-2013 - 22-1-2014. 
 
 Bestyrelsen konstituerede sig med Torben som formand, Svend Erik som næstformand, 

Randi som kasserer, Kirsten som kagemester og John som sekretær/webmaster.  

 

2.2.2013 Fællesspisning og dilettantforestilling ”Middes mareridt” med legestue og kaffebord.  

 Da scenen skulle stilles op, manglede der 4 af de hidtidige borde som scenegulv, så vi 

måtte lave en nødløsning med et andet, men lavere gulv, hvorfor det kneb for de bageste 

tilskuere at se hele scenen. Ringstedhallens tilsagn om, at vi fremover kunne bestille deres 

transportable scene, viste sig ikke at omfatte levering og returnering, så i 2014 sætter vi 

den gamle scene op incl. 4 ’borde’. 

 I 2013 og 2014 var der kun 6 dilettantspillere, så der er behov for tilgang. 

 

3.2.2013 Dilettantforestilling ”Middes mareridt”, kaffebord og fællessange gik godt. 

 

6.3.2013 Møde med Karen, Mogens og Marianne, hvor vi evaluerede sæsonen og aftalte at fortsætte 

samarbejdet. 

 

27.3.2013 Sæsonafslutning med fællesspisning og kaffebord. Vi kunne glæde os over høj 

fremmøde%, masser af aktivitet og danseglæde gennem hele sæsonen, som 75 års jubilæet 

satte stort præg på. 

 

29.6.2013 Connie og Mogens arrangerede igen i år en vellykket ”Grøn Koncert” ved deres 

sommerhus ved Næsby Strand - se Randi’s omtale i Folkedanser-NYT nr. 43. 

 

15-20.7. Landsstævne i Hundested, hvori deltog 2 dansere, 3 spillemænd og 1 hjælper fra Ringsted. 

Se Connies beretning i Folkedanser-NYT nr. 43. 

 

27.8.2013 Af helbredsmæssige grunde trak Torben sig som formand for REF, hvorpå bestyrelsen 

konstituerede sig med John som formand/webmaster, Torben som næstformand og Svend 

Erik som sekretær - mens Randi og Kirsten fortsatte som kasserer, henholdsvis 

kagemester.  

 REF har ikke kunnet opnå støtte til indkøb af en ny scrapbog, så bestyrelsen fandt et 

alternativ og købte 2 billigere sorte scrapbøger i ca. samme format som de røde, og der er 

allerede fyldt en del materiale deri, nemlig fra årene 2010-2013. 

 Vedr. ny venskabsforening i Tyskland har vi stadig ikke modtaget svar, og på baggrund af 

den begrænsede medlemsinteresse for sagen, besluttede bestyrelsen at sætte sagen i bero. 

 

4.9.2013 Den nye sæson begyndte med et deltagerantal lidt over det forventede, og der kom også 

nogle ”nye” folkedansere. Til gengæld kan flere af de hidtidige dansere ikke længere være 

med. Der var rigtig godt humør og danseglæde fra starten, og hen ad vejen tog vi fat på 

”månedens store dans”, samt Lancier. Der var i år ikke grundlag for at arrangere 

begynderdans. Endvidere havde vi problemer med at få god lyd gennem Karens hidtidige 

mikrofon. 

27.9.2013 Frivillig fredag på Ringsted Torv med Jans pavillon, folder om folkedans i Ringsted, samt 

udstilling af REFs 2 røde scrapbøger, hvor omtalen fra 1996 med landsforeningens dragt 

til Dronning Margrethe og hendes deltagelse i landsstævnet i Birkerød virkelig tiltrak sig 

opmærksomhed - et tidligere REF-medlem var med til at sy dragten.  

 Vi havde 2 gode opvisninger, hvor publikum hurtigt kom med.  Bortset fra den manglende 

omtale i avisen fik REF god PR den dag, hvilket forhåbentlig medfører flere medlemmer. 
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2.11.2013 Fællesspisning, legestue og kaffebord i sædvanlig stil. Der var rigtig godt humør, meget 

velklingende og oplagt musik og stor danseglæde. Til gengæld var der ikke så stort 

fremmøde, hverken af gæster udefra eller egne medlemmer, så generalforsamlingen og 

bestyrelsen må overveje, om vi fremover skal arrangere mere end 1 legestue i sæsonen. 

 

29.11.2013 Lancier-aften på Dagmarskolen blev en stor succes med 5 kvadriller incl. Karen. Kirstens 

ostebord var rigtig flot. 

 

11.12.2013 Juleafslutning i sædvanlig stil, hvor vi mødte med gaver til det amerikanske lotteri, Randi 

havde formidlet en god buffet, og Kirstens julekringle igen var god. 

 

22.1.2014 Generalforsamling efter fællesspisning. 

 

Generelt: 

Både bestyrelsen og Dragtudvalget har i årets løb skiftet bankforbindelse for at nedsætte 

omkostningerne. 

 

Bestyrelsen har flere gange udsendt materiale pr. e-mail, primært Folkedanser-NYT, men også erindring 

om ændret dansested, indbydelser til egne, regionens og andre lokalforeningers arrangementer mv.. Har 

medlemmerne bemærkninger til denne form for orientering? 

 

Folkedanser-NYT er udgivet i marts, august og november måned. Tak for de modtagne bidrag til bladet. 

Bladet sendes pr. e-mail til de fleste og udleveres eller sendes med brev til resten af REFs medlemmer - 

vi modtager gerne flere tilmeldinger til at modtage bladet pr. e-mail.  

 

Hjemmesiden er løbende udviklet, og i marts-bladet var der en omtale af dens forskellige sider og 

undersider. Dette har måske medvirket til, at det daglige besøgstal er steget til ca. 45 mod 24-25 i 2011-

2012. Hjemmesiden er suppleret med et fotogalleri, oversigt over dilettant-forestillinger (hvoraf de 

fleste kan lånes som dvd), REFs dansesteder, stævnemærker mv.  

 

Vi har lagt Jubilæumsskriftet på hjemmesiden, dog fortrinsvis på den beskyttede ”Medlemmernes egen 

side”, som også er forsynet med en del artikler om folkedanse og indsamlingen heraf. Dragtsiden er 

suppleret med omtale af antikt dragtsølv. 

 

Omtalen af spillemandslauget reduceres i takt med, at laugets egen hjemmeside udvikles. 

Bestyrelsen har aftalt med Midtsjællands Spillemandslaug, at REF gerne vil stå for noget praktisk 

arbejde ved laugets 30-års jubilæumsarrangement lørdag den 5. juli 2014. 

 

I perioden er 2 kendte personligheder afgået ved døden, nemlig æresmedlem og tidligere formand for 

dragtudvalget Eleonora Knudsen - samt Ditlev Nielsen, REFs mangeårige forspiller og medstifter af 

Midtsjællands Spillemandslaug. Ære være deres minde. 

 

Til sidst bringes en stor tak til bestyrelse oa. aktive for godt samarbejde i det forgangne år, herunder de 

mange, der har hjulpet ved legestuer, dilettant oa. arrangementer. En særlig tak til Torben for hans store 

indsats som formand for REF 2007-2013. 

 

 

John Gravesen 

formand 
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Bilag 2 

Dragtudvalgets beretning 2013 
 
Der har ikke været de mange aktiviteter i 2013. Et enkelt møde, ingen syning eller reparationer, og kun 

en enkelt udlejning ’ud af huset’. Ingen til vore egne medlemmer. 

 

Til gengæld har jeg fået en del henvendelser fra mennesker, som gerne vil sælge deres dragter. Flere af 

henvendelserne er fra nogen, som er ved at rydde op efter familiemedlemmer. Vi takker pænt nej. Dels 

har vi ikke behov for flere dragter, dels har jeg ikke mere plads. Vi har også fået henvendelse om 

broderede billeder af folkedragter, som der også er takket nej til. 

 

Der er ikke planer om fremstilling af nyt til dragtsamlingen. Men vi er stadig til rådighed med hjælp og 

vejledning, hvis nogen skulle have brug for det. 

 

 

På dragtudvalgets vegne 

Hanne Gravesen 

formand 


