Ordinær generalforsamling onsdag den 21.01.2009 kl. 19.45
Dagsorden og Referat:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ref.: Valgt blev Arly Hansen som dirigent, John Gravesen som referent og Keld
Sørensen og Jørgen Nielsen som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for 2008 fremlægges til godkendelse
Ref.. Formanden fremlagde beretningen (bilag 1), som efter et opklarende spørgsmål om
aftalen med spillemændene om legestuer blev godkendt uden andre bemærkninger.
3. Det reviderede regnskab for 2008 fremlægges til godkendelse
Ref.: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger. Der kan nu via netbank foretages indbetaling af kontingent mv.
4. Indkomne forslag
Ref.: Ingen.
5. Valg i henhold til gældende love
For en periode på 2 år vælges:
3 bestyrelsesmedlemmer: Ref.: Randi Sørensen, Poul Nielsen og John Gravesen
blev genvalgt.
1 revisor udenfor bestyrelsen: Ref.: Jørgen Larsen blev valgt.
For en periode på 1 år vælges:
2 bestyrelsessuppleanter: Ref.: 1.suppleant Keld Sørensen, 2.suppl. Henning
Nielsen
1 fanebærer: Ref.: Arly Hansen
1 fanebærer-stedfortræder: Ref.: Arne Jensen
6. Dragtudvalg
6.1 Dragtudvalgets beretning for 2008 fremlægges til godkendelse
Ref.: Udvalgsformanden fremlagde beretningen (bilag 2), som blev godkendt uden
bemærkninger.
6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2008 fremlægges til godkendelse
Ref.: Udvalgskassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
bemærkninger.
6.3 Indkomne forslag: Ref: Ingen
6.4 Valg for 2 år af Formand for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer:
Ref.: Hanne Gravesen blev genvalgt som formand. Elva Olsen blev valgt som medlem.
7. Evt.:
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Side 2 (af 4)

 Connie Jensen og formanden takkede bestyrelse, dragtudvalg oa. aktive for vel
udført arbejde.
 Med tak overrakte formanden blomster til de afgående suppleanter og revisor.
 Formanden takkede dirigenten for vel udført gerning og afsluttede
generalforsamlingen kl. 20.25.

Referent: John Gravesen

Dirigent: Arly Hansen

Samme aften konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Torben Hansen
Kasserer: Poul Nielsen
Næstformand/Sekretær/Webmaster: John Gravesen
Kagemester: Kirsten Nielsen
B/U-kontakt: Randi Sørensen
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Side 3 (af 4)

Bilag 1
Bestyrelsens beretning for perioden 16-1-08 til 21-1-09.
Den 21/1-08 Konstituerende bestyrelsesmøde.
Den 19/1-08 opsatte vi scenen. Den 26/1, 27/1 og 2/2-08 havde vi dilettantforestilling, og
den 3/2-08 tog vi scenen ned. Tak til alle der hjalp med det arbejde, der er når vi skal spille
dilettant.
Den 31/3-08 Bestyrelsesmøde med spillemænd og instruktører.
Den 5/4-08 Besøg hos Jystrup Idrætsforening og vise dem, hvordan man danser folkedans
– og at det giver god kondi.
Den 29/4-08 havde børneholdet en stor succes. Der blev for 26. gang holdt Dansens Dag,
denne gang på Ringsted Bibliotek. Alle børnene var i dragter jeg skal love for de gjorte lykke, de
skal også have tak for deres medvirken. Der skal også lyde en stor tak til Lilli og Hanne for det
store arbejde de havde med at få alle dragterne i orden. Spillemændene og Karen og alle der var
med, vil jeg hermed takke for det arbejde de gjorde så det blev en vellykket opvisning.
Den 7/5-08 Sommerdans med stor danseglæde, men knap så stort fremmøde.
Den 18/5-08 Foreningernes Dag. Karen, Arly og nogle friske spillemænd samt 3 fra
bestyrelsen mødte op. Dagen blev afholdt af Dansk Flygtningehjælp og Kultur og Fritid i
Ringsted kommune for at vise flygtningebørn og -unge hvilke tilbud der er i Ringsteds
foreningsliv og hvor foreningerne kan få hjælp, så vi bedst muligt kan tage i mod flygtningebørn.
Den 23/6-08 Opvisning ved Klostermarks Kirke. Vi havde en rigtig god opvisning med
veloplagte spillemænd, så er det ingen sag at udtrykke danseglæde, det er der flere der har sagt til
mig at de kunne se på os at vi var glade og kunne lide at danse folkedans.
Den 28/6-08 GRØN KONCERT ved Næsby strand hos Conni og Mogens. Det er et
vellykket arrangement som bliver afholdt hvert år, der kommer spillemænd og dansere fra nær
og fjern, og det er rigtig råhygge.
Den 14-19/7-08 Landsstævne i Nyborg startede med indmarch på Rådhustorvet med faner
og musik. Vi var alle i folkedragter og efter taler af viceborgmesteren oa. blev der danset en
opvisning, så hjem og klæde om til legestue om aftenen. Der er legestue hver aften; i løbet af
ugen var der forskellige udflugter, fredag var vi på hele dagen med opvisninger. For dem der
ikke har prøvet at deltage kan jeg kun opfordre til at prøve det, det er anstrengende men på en
rigtig hyggelig og glad måde man danser har det meget sjovt, møder andre folkedansere og
timerne i ”sjalteltet” er også noget rart at huske på (sjalteltet er et sted hvor dagens oplevelser
bliver diskuteret og der du kan slappe af og hygge dig) man er træt når man tager hjem men en
god oplevelse rigere.
Den 27/8-08 Sommerdans.
Den10/9-08 startede sæsonen igen med Ældrehold, Børnehold og Aftenhold. I løbet af
oktober måtte vi stoppe ældreholdet; det var for dyrt, da tilslutningen var for lille. Alle voksne
der har med børneholdet at gøre har fået børneattest fra Rigspolitiet i Danmark.
Den 15/10-08 Legestue i Anlægspavillonen.
Den 10/12-08 Juleafslutning.
Den 21/12-08 havde børneholdet stor succes med en opvisning i ”RINGSTEDET”. Folk
kunne slet ikke stå for de dejlige unger i dragter.
HJEMMESIDEN: 2008 var det første hele år for vor hjemmeside, som i gennemsnit har ca.
200 opkald om måneden. Foruden de hidtidige sider er der lavet nye sider: Indbydelser, Til salg,
hvor medlemmerne kan annoncere salg af noget der har med folkedans eller musik. Bestyrelsen
er altid modtagelig for gode ideer til forbedring af hjemmesiden.
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Side 4 (af 4)

Bilag 2
Dragtfondens beretning 2008
2008 stod i børnedragternes tegn. ”Vores” børn har optrådt i dragt flere gange i løbet af
året. Det har stillet store krav til Lilli, som har stået for udleveringerne samt vask og strygning.
For flere år siden blev det besluttet, at sælge ud af vore børnedragter. Frilandsmuseet i
Brede købte en del, men de aftog naturligvis også kun det bedste. Da så børneholdet genopstod,
måtte der nye dragter og dragtdele til. Det har Lilli sørget for. Der er syet både kjoler, skjorter,
særke og bukser. Og så mangler vi endda stadig til nogle af de større børn. Det kommer hen ad
vejen.
Hvad voksendragter angår, så er det ikke planen, at der skal sys flere p.t. Den beholdning
vi har, dækker de fleste af de udlejninger vi har.
I 2008 har vi ikke lejet ud til andre end foreningens egne medlemmer. Der har heller ikke
været forespørgsler udefra.
På foreningens hjemmeside er der oprettet en dragtside, hvor man kan se lidt billeder af
nogle få dragter samt se, hvordan man tager dragt på og hvordan de enkelte dragtdele lægges
sammen, så der ikke kommer utilsigtede pressefolder i tøjet.
Der er ikke så mange, som syr ny dragt længere. Der er også altid dragter til salg i Trin &
Toner. Køber man en brugt dragt vil der altid være nogen tilretning, og det er man naturligvis
også velkommen til at henvende sig til dragtudvalget om. Både for at få råd og vejledning inden
køb og med selve tilretningen.
Ligeledes er alle, som skulle være interesseret, velkomne til at deltage på vores syaftner,
som foregår hos mig. Man behøver ikke nødvendigvis have behov for at få hjælp til syning eller
tilretning for at besøge os en aften. Vi har det rigtig hyggeligt, medens vi får noget fra hånden.
Der sluttes af med en kop kaffe eller the. Vi forsøger at mødes hver anden torsdag. Det lykkes
ikke altid, men spørg om hvornår, hvis I skulle få lyst at kikke forbi.
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