Ordinær generalforsamling onsdag den 16.01.2008 kl. 19.45
Referat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ref.: Valgt blev Arly Hansen som dirigent, John Gravesen og Connie Jensen som
referenter og Flemming Christiansen og Randi Christiansen som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for 2007 fremlægges til godkendelse
Ref.. Formanden fremlagde beretningen (bilag 1), som blev godkendt uden
bemærkninger.
3. Det reviderede regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse
Ref.: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Forslag til reviderede love for foreningen/dragtudvalget.
Ref.: John Gravesen orienterede om baggrunden for den omfattende ændring af lovene
og omtalte de nye hovedafsnit deri. Herpå blev forslaget gennemgået § for § og
opklarende spørgsmål besvaret.
Forslaget blev vedtaget énstemmig, idet første sætning i § 8 kom til at lyde ” Foreningen
ledes af en bestyrelse på 5 personer, som konstituerer sig med Formand, Næstformand,
Kasserer og evt. andre.”
5. Andre indkomne forslag
Ref.: Ingen.
6. Valg i henhold til gældende love (nye):
For en periode på 2 år vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer: Torben Hansen og Kirsten Nielsen
1 bestyrelsessuppleant (hidtidige love): Udgår
1 revisor udenfor bestyrelsen: Flemming Christiansen
For en periode på 1 år vælges:
2 bestyrelsessuppleanter: 1.suppleant Anette Jensen, 2.suppl. Randi Christiansen
1 revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: Jørgen Larsen
1 fanebærer: Arly Hansen
1 fanebærer-stedfortræder: Elva Olsen
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7. Dragtudvalg
7.1 Dragtudvalgets beretning fremlægges til godkendelse:
Ref.: Udvalgsformanden fremlagde beretningen (bilag 2), som blev godkendt uden
bemærkninger.
7.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse:
Ref.: Udvalgskassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger.
7.3 Indkomne forslag:
Ref: Ingen
7.4 Valg for 2 år af Kasserer for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer:
Ref.: Lilli Olsen blev valgt som kasserer. Der blev ikke opstillet andre kandidater til
udvalget.
8 Evt.
 Karen Frydenlund takkede for opbakningen fra bestyrelsen, medlemmerne og
dragtudvalget.
 John Gravesen spurgte, om bestyrelsen skulle arbejde for en udflugt til
Midsommerstævnet lørdag den 21.06.2008 i Køge, arrangeret af Danske
Folkedansere Region Sjælland. Dette var der interesse for – idet man ikke ville
glemme Grøn koncert hos Connie og Mogens lørdag den 28.06.
 John Gravesen forespurgte, om der var interesse for at ”arve” en venskabsforening
midt i Tyskland. Dette var der også interesse for
 Lise Nielsen foreslog at undersøge, om (folkedanserne i) Ringsteds venskabsby
Halden kunne gøres interesseret i samvær.
 Spillemand John Schou fortalte om de gode oplevelser, Midtsjællands
Spillemandslaug har haft under besøgene på skolerne i kommunen
 Lise Nielsen spurgte, hvornår der indkaldes suppleant ved et bestyrelsesmedlems
fravær. Efter en kort drøftelse gav den nye bestyrelse tilsagn om, at dette kunne
indarbejdes i den forretningsorden for bestyrelsen, som fremgår af de nye love
 Connie Jensen takkede medlemmerne for altid at være positive, når bestyrelsen bad
dem hjælpe
 Med en buket blomster blev Connie Jensen af formanden takket for sit store
arbejde gennem hendes 10 år i bestyrelsen.

Referent: John Gravesen

Dirigent: Arly Hansen
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Bilag 1
Bestyrelsesberetning for perioden 10-1-2007 til 16-1-2008.
Året 2007 har været noget turbulent for foreningen. Det startede ved generalforsamlingen d. 10-01- 2007, hvor
ældreholdets medlemmer trak sig fra bestyrelsen.
D. 17-01-07 Havde bestyrelsen konstituerende møde.
D. 20-03-07 afholdtes møde med instruktører og spillemænd angående forsat samarbejde. Der ønskede Marianne
Pihl og Klaus Bolø ikke at foresætte som instruktører i REF.
Da var vi i bestyrelsen nødt til at få ansat en anden instruktør, og vi fik Arly Hansen.
D. 28-03-07. var Poul N. og jeg mødt op i Anlægspavillon kl. 16.00 for at uddele ”Folkedanser Nyt” til ældreholdet
samtidig ville vi invitere dem til sæsonafslutning d. 04-04-07, så vi kunne tage afsked med Marianne og Claus. Stor
var vores forbavselse over at finde tilstede vor daværende Amtsformand Poul Erik - han var indkaldt af ældreholdet
uden vi havde fået noget at vide, jeg tror nok at han var lige så forbavset som vi, ældreholdet sagde de ville have
Marianne og Klaus til at fortsætte som instruktører. Jeg kunne kun sige, at de havde selv sagt op, godt nok helt uden
nogen forklaring, så det var jeg nødt til at holde mig til. Ældreholdet ville have et møde med bestyrelsen - det kunne
jeg ikke love dem, men jeg ville tale med bestyrelsen om det.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev vi enige om, at der ikke skulle være noget møde, så der blev sendt et
brev hvor vi meddelte at humørholdet havde sæsonstart d. 05-09-07.
Jeg har talt med Poul Erik siden om at jeg syntes at det var en kedelig måde vi mødes 28-03-07 og vi blev enige om,
at sådan skulle det ikke gøres.
I løbet af sommeren erfarer bestyrelsen at Marianne Piil og Klaus Bolø starter folkedans i Ældresagen, så vi bruger §
5 i foreningens love til at ekskluder begge i brev pr. 06-08-07. Samtidig sendtes en kopi af brevet til
Landsforeningen og amtsformanden.
Ved Ringsted festival 2007 var der nogle medlemmer der stod i en bod og tjente 14.000 kr. det var en god hjælp i
jubilæumsåret.
I året der er gået har vi haft alle tiders 70 års jubilæum og det blev et brag af et danse jubilæum, som en avis skrev.
Med gæster fra både Sverige og Norge var vi 160 personer til legestuen.
I løbet af 2007 har folkedansene og Midtsjællands Spillemandslaug haft 1 opvisning ved Klostermarks Kirke og 1 i
Ringstedcentret og i forbindelse med jubilæet var der opvisning i Ringstedet og i Ringstedcentret. Der havde vi
vores børnehold med og jeg skal love for de tog kegler, som alle vores opvisninger gør.
Den flotte jubilæumsgave fra Spillemandslauget var, at de spillede gratis den dag.
Det med børneholdet er noget nyt som blev startet sammen med spillemand Mogens Jensen og John Schou, som fik
ideen med at tage ud til Ringsteds skoler og spille for børnene. John så at interessen for at høre folkedansermusik og
prøve at danse nogle lette danse var stor.
Og som et af børnene sagde: Det var utroligt at sådan et band kunne høres så godt uden højtaler.
Jeg må også sige, at Karen der instruerer børnene, går til opgaven med at få børneholdet i gang med stor iver godt
hjulpet af bestyrelsen og forældre til børnene. At Mogens spiller gratis til børnene den første sæson hjælper meget,
for det er da ikke billigt at starte op, men det er en investering i fremtiden.
Ældreholdet er også kommet i gang med 1- 1½ kvadrille ledet af Arly med musik af Flemming på keyboard, og jeg
skal hilse og sige at det er råhygge.
Visioner i bestyrelsen er:
 At ældreholdet skal vokse sig større
 At børneholdet må bestå
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At kunne starte et juniorhold, for danseglæden er stor hos børnene
At aftenholdet kunne blive på 6-7 kvadriller

Til slut vil bestyrelsen takke jer alle for den hjælp vi altid får når der er nogle arrangementer, der skal selvfølgelig
også lyde en tak til dilettanterne og en tak til Mogens og Marianne og de spillemænd M/K der kommer til
danseaftnerne og spiller med, vi skal takke John G. fordi det er ham der har fået hjemmesiden op at stå.
Som formand vil jeg takke for det gode samarbejde der er i bestyrelsen.

Bilag 2
Dragtudvalgets beretning for 2007
Som det senere vil fremgå af vores regnskab, så har aktivitetsniveauet ikke været ret højt i det forløbne år.
Lige undtaget udlejningerne til foreningens jubilæum i november. Der måtte næsten alt tages i brug, selv fantasien,
for at få enderne til at nå sammen.
12 børnedragter. De har ikke været i brug i mange år, og var derfor pakket langt væk i flere kasser, så det krævede
både tid og istandsættelse, at få dem præsentable. Der skal lidt justeringer til, hvad størrelser angår, hvis børnene
skal i dragt igen.
21 voksendragter skulle af hus samtidig. Det tog faktisk en halv lørdag at planlægge og få kabalen til at gå op. Og en
hel søndag at pakke dragterne, så de var nemme at fordele.
Det er længe siden vi har haft brug for næsten hele dragtbeholdningen.
Der er p.t. ikke behov for at øge antallet af dragter i foreningen, selvom det ind imellem godt kan knibe lidt med de
lidt bredere modeller.
Så fremtidsplanen er at vedligeholde det vi har, og så supplere efter behov.

På udvalget vegne
Hanne Gravesen
Formand
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