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Forord 
 
Det er foreningen en stor glæde at udgive dette skrift med historik over REFs første 75 år. 
Skriftet er opdelt i følgende kapitler: 

 Indholdsfortegnelse 

 Valgte personer - formænd, kasserere, dragtudvalgsformænd og fanebærere 

 Æresmedlemmer 

 Danseinstruktører og forspillere 

 Logo, emblemer, stævnemærker, skilte og dirigentklokker 

 Foreningens love gennem tiden 

 Historik, inddelt i 5 års perioder 
 
Historikken er baseret på foreningens bestyrelsesprotokoller, regnskabsbøger, scrapbøger,  
andre arkivalier, fotos oa. materiale fra nuværende og tidligere medlemmer, Historiens Hus - 
Ringsted Arkiv, samt fra anden side. Protokollerne indeholder gode referater af 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, men mangler ofte oplysning om, hvordan 
arrangementerne forløb. Pudsige og tidstypiske forhold og skrivemåder er søgt bevaret. 
 
Der er fremskaffet gamle og nye fotos af de steder, hvor REF har holdt til gennem de 75 år. 
Tilsvarende er der scannet mange fotos og udklip i scrapbøgerne, selv om den tekniske kvalitet 
ikke kan blive helt god - hvilket opvejes af den historie oa., disse udklip fortæller. 
 
Foreningen skal herved rette en stor tak til de mange, der har bidraget ved udarbejdelse af 
denne historik, herunder dem, der flittigt har fyldt stof i scrapbøger, protokoller og regnskabs-
bøger. 
 
 
Ringsted, eftersommeren 2012 
 
 
John Gravesen 
redaktør 
 
 
 
2. oplag: 

Oplysningerne om æresmedlemmer, udnævnt i 1962 og 1967, var oprindeligt baseret på 
avisudklip og lidt fra protokollen. Disse oplysninger stemmer ikke overens med REFs gamle 
regnskabsbog, som jeg tillægger større pålidelighed end avisudklip.  
Omtalen af de udnævnte æresmedlemmer er derfor ændret på side 9, 37 og 42 i forhold til 1. 
oplag. 
 
Endvidere fremgår det af side 35, at Frede Andersen var danseleder fra Anders Olesens død 
7.2.1960 til han selv døde i august måned samme år. I nærværende oplag er han derfor med i 
oversigten side 10 incl. samme foto som side 35. 
 
 
 
 
 
 
 
Skrifttypen er Arial, og skriftet er på eget forlag printet på HP Colour Laser papir 90 g/m². 
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Indholdsfortegnelse (hele skriftet) 
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Indledning 
 
Det kan være farligt at begynde på folkedans - mange bliver bidt af det for resten af livet. 
Folkedans giver glad og varieret motion til musik, godt humør og socialt samvær, udfordringer og 
velvære for hele familien, kurser og stævner, kulturelle oplevelser, ture og meget mere.  
 
Disse livskvaliteter har medvirket til, at Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) kan fejre sit 
75 års jubilæum. 
 
Foreningens liv består af ugentlige danseaftner i vinterhalvåret, traditioner og nye aktiviteter. Der 
er folkedanserbal (legestue) om efteråret - evt. som stiftelses-/jubilæumsfest, og omkring 
månedsskiftet januar/februar opføres en dilettantforestilling. Der kan være opvisninger i byen, og 
REF deltager i stævner mv.  
 
Hvert femte år har vi besøg af og besøger venskabsforening(er) i udlandet, hvortil bussen afgår 
en fredag morgen, og vi indkvarteres hos gamle eller nye venner. Lørdag er der ofte modtagelse 
på rådhuset, opvisning i byen m.v. - om aftenen festmiddag og legestue med eller uden 
opvisning. Søndag hygger vi os med værterne før hjemrejsen. 
 
Læserne ønskes herved god fornøjelse med læsning af Jubilæumsskriftet. 
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Formænd for REF 

Frederik Nielsen 
1937-1940 
(intet foto) 

   

Carl Sørensen 
1940-1941 
(intet foto) 

 Harry Larsen 
1941-1944 

Alfred Svaneborg 
1944 

Herluf Frederiksen 
1944-1954 

Fotos ovenfor: Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv 

L. Kjær-Hansen 
1954-1956 
(intet foto) 

   

Chr. Pedersen 
1959-1961; 1963-1964 

(intet foto) 

 Ernst Marcher 
1956-1959; 1961-1963 
Udklip fra ukendt (uge-/)avis 

 

Verner Frederiksen 
1964-1973 

Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Kristine Hansen 
1973-1976 

Foto fra ukendt (uge-/)avis 

    
Jørgen Rasmussen 

1976-1984 
Elly Mogensen 

1984-1988 
Jens Chr. Nielsen 
1988-1993; 1999-2005 

 

Karen Petersen 
1993-1995 

Forts. 

 



Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)  1937-2012 Side 6 

    
Jan Andersen 

1995-1999 
Aase Hansen 

2005-2007 
Torben Hansen 

2007-2013 

 

John Gravesen 
2013- 

 
 
 

Kasserere 
1937-1940:  

Christian Simonsen 
 

1940: 

Hans Nielsen 
 

1941:  

Anton Andersen 
 

1941-1942:  

Aage Olsen 
 

1944-1947; 1951-1953:  

Carl Sørensen 
 

1953-1954: 

L. Kjær-Hansen 
 

1960-1962: 

Kaj Brix Laursen 

   
Jørgen Jensen 

1942-1944 
Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

 

Hans P. Rasmussen 
1947-1951 

Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Julius Mortensen 
1954-1960; 1962-1964 

 

    
Poul Jensen 

1964-1973 
Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Flemming 
Christiansen 

1973-1975 

Poul Nielsen 
1975-2012 

Foto: www.aalborg-
reklamefoto.dk 

Randi Sørensen 
2012- 
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Formænd for Dragtudvalget 

    
Grethe Kongsted 

Hansen,  
gift Frederiksen 

1967-1973 
Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Eleonora Knudsen 
1973-1981 

Lilli Olsen 
1981-1995 

Foto: www.aalborg-
reklamefoto.dk 

Hanne Gravesen 
1995- 

 

 

 

 

 

 

Valgte fanebærere 

    
Jørgen Jensen 

1948-1953 
Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

 

Herluf Frederiksen 
1953-1976 

Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

Willy Hansen 
1976-1991 

 
Sidste aften på Casino den 

26.3.1976 

Lene Rasmussen 
B&U-fanen 1978-79 

Forts. 
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(intet foto) 
 

(intet foto) 

   
Pia Petersen 

B&U-fanen 1979-83 
 

Gitte Laursen 
B&U-fanen 1983-84 

Henriette Ringsing 
B&U-fanen 1984 

John Holst 
1991-1999 

ved Landsstævne i Tønder 
1995 

Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk 

   
Anders Piil 
1999-2007 

 
Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk 

Arly Hansen 
2007-2011 

Stefan Toft 
B&U 2010 

Henning Nielsen 
2012- 

 (her med B&U-fanen) 

ved B&U-stævne i Ringsted 2010 

 

  

http://www.aalborg-reklamefoto.dk/
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Æresmedlemmer 

Anna og Frederik 
Nielsen 

Udnævnt 1962 

Ellen og Christian 
Simonsen 

Udnævnt 1962 

  

Amalie og Julius 
Petersen 

Udnævnt 1962 

Otto F. Petersen 
Udnævnt 1962 

  

Svend Andersen 
Udnævnt 1967 

Carl Sørensen 
Udnævnt 1967 

Elna og Otto Hansen 
Udnævnt 1962 

    
Herluf Frederiksen 

Udnævnt 1967 
Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

 

Christen Larsen 
Udnævnt 1969 

Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv  

Eleonora og  
Hans Knudsen 

Udnævnt 1975 
 

G. Møller 
Rasmussen 
(borgmester),  
Udnævnt 1977 

Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

 

    
Hans P. Rasmussen 

Udnævnt 1982 
Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Dagmar Christensen 
Udnævnt 1991 

Lilli Olsen 
Udnævnt 1997 

Poul Nielsen 
Udnævnt 2012 

Foto: www.aalborg-
reklamefoto.dk 

 

  

http://www.aalborg-reklamefoto.dk/
http://www.aalborg-reklamefoto.dk/
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Danseledere/-instruktører 

    
Anders Olesen 

1937-1960 
Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

Frede Andersen 
1960 

Udklip fra ukendt (uge-/)avis 

Niels Jensen 
1960-1961 

Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

Vilhelm Andersen 
1961-1962 

Foto: Hjemstavnsliv okt. 1990 

    
Villy Bloch Olesen 

1962-1969 
Udklip fra ukendt (uge-/)avis 

Knud Nielsen 
1969-1973 

Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Verner Frederiksen 
B&U 1970-1974 

Udklip fra ukendt (uge-/)avis 

Benny Mogensen 
1973-1986 

    
Merete Ringsing 

B&U 1974-1983 
Foto fra ukendt (uge-/)avis 

Klaus Bolø 1986-1994, 

Ældrehold 1994-2007  
Foto: www.aalborg-reklamefoto 

Marianne Piil 
Ældrehold 1994-2007 

Egon Agerskov 
Aftenhold 1994-1999 

    
Lena Agerskov 

Handihold 1996-1999 
John Gravesen 

Aftenhold 1999-2005 
Karen Frydenlund 

Aftenhold 2005- 
B&U-hold 2007-2010 

Arly Hansen 
Ældrehold 2007-2008 
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Forspillere 

    
Christen Larsen 

1937-1969 
Foto: Historiens Hus - Ringsted 

Museum og Arkiv 

Laurits Hansen 
1969-1979 

Foto: Historiens Hus - Ringsted 
Museum og Arkiv 

Bent Vestergaard 
-1979 

Ditlev Nielsen 
1979-1998 

    

Marianne Hansen 
Ældreholdet 

1994-2007 

Gunnar Petersen 
1998-2004 

Mogens Jensen 
2004- 
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klicheen 

Fra kliché til Logo 

 
 
REF har gennem tiden anvendt forskellige efterfølgere og varianter af 
ovenstående kliche, som blev fremstillet op til 25-års jubilæet i 1962, 
muligvis tidligere. 
Således findes selve figuren på brevpapir dateret i 1961, suppleret med 
kursiveret tekst, men med finere striber på hans vest og hendes bul og 
krøller: 

 

 
Anvendt på papir og 

kuverter med eller uden 
teksten 

 

Enkelte gange har der  
sneget sig en anden figur ind i 

en REF-annonce - bla. ved 
sæsonstarten i 1969.  

Det vides ikke, hvorfra  
denne figur kommer. 

 
 
Kombinationen af det oprindelige dansepar og Skt. Bendts kirke så vi 
første gang på forsiden af sæsonprogram 1987-88. Kombinationen 
uden tekst blev også brugt i en annonce i bladet Hjemstavnsliv, januar 
1988, om dilettantforestillingen ”Den lille model”. 
 
I de følgende år forekom denne vigtige del af REFs logo med flere 
skrifttyper mv. 

 
Tekst i kursiv for oven, 1994 

 
Tekst for neden til venstre, 1994 

 
Tekst for oven, delt, 1996 

Den endelige udformning med REFs navn skrevet 
i en bue over kirken fik logoet på indbydelsen til 
60-års jubilæet i 1997 - suppleret ved blomster. 

 
                             Logo siden 1997 
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Emblemer, blazer- og stævnemærker  

 
16 x 19 mm 

 

 
Diameter 20 mm 

 

 
19 x 25 mm 

 

 
65 x 80 mm 

 
1962: Ved REFs 25 års 
jubilæum blev der fremstillet 
10 emblemer til den første 
bestyrelse i REF.  
Foreningens første formand 
Frederik Nielsen har ved 50-
års jubilæet givet sit emblem 
tilbage til REF 

 

1975-76: Emblem frem-
stillet i metal og solgt for 15 
kr. pr. styk.  
Købsprisen for 100 stk. var 
startbetaling 300 kr. + pr. 
stk. 6,85 kr. + moms 

1997: Disse 500  
emblemer ligner meget 
det blazermærke, som 
bestyrelsen fik fremstillet 
i 1990. 
 

1990: Blazermærke af 
stof, fremstillet til at blive 
syet på medlemmets tøj. 
REFs navn er her buet 
nedad. 
 
 

 

 
Diameter 25 mm 

 

 
Diameter 25 mm 

 

 
Diameter 25 mm 

 

 

1977:  
Stævnemærke ved 

B&U-stævnet  
I Ringsted 

 

1981:  
Stævnemærke  

ved 
B&U-stævnet  

I Ringsted 
 

1987: 
Stævnemærke  

Ved 
50 års jubilæums- 

stævnet i juni måned 

 
Diameter 25 mm 

 

 
19 x 25 mm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

→ 
 

1992: 
Stævnemærke 

ved 
55-års festen 

 
 

33 x 165 mm 
 
 

2010:  
Stævnemærke  

ved 
B&U-stævnet  

I Ringsted 
 

2012: 
Stævnemærke  

ved  
75 års jubilæet 
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Skilte 

 

  

 

 

 
Skiltet overfor (20 x 58 cm) menes at være brugt 
ved udstilling af dragtklædte dukker i byens 
forretninger. 
 

Til brug ved lands- oa. stævner er fremstillet skiltet til venstre - 
det anbringes som regel foran en af de campingvogne, vi bor i 
under stævnet. Det blev fremstillet på foranledning af 
fanebærer Willy Hansen 

  
 
 
 
 

Dirigentklokker 

 

  
 

De 2 dirigentklokker, REF modtog ved 25-års jubilæet i 1962 
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Love 1937-2012 

 
1937 

 
Ringstedegnens Folkedanser-
forening blev stiftet den 
24.10.1937, og på den første 
generalforsamling den 3.11.1937 
valgtes den første bestyrelse. 
 
På det første bestyrelsesmøde 
den 12.12.1937 vedtog 
bestyrelsen følgende love for 
REF: 
 

 
REFs første protokol, side 2 

 

 

 

 

 
 
 

1940 I 1940 blev det gennem lovene besluttet at afholde 2 årlige generalforsamlinger - normalt 
i marts og september - hvilket blev afskaffet i 1970. 
 
 

1960 REFs Love blev ændret til en tilladt driftskapital på 4.000 kr. og ved evt. opløsning af 
foreningen skulle formuen gå til Sammenslutningen af sjællandske Folkedanser-
foreninger. 
 
 

1971 REFs love blev revideret, men der foreligger ingen eksakte oplysninger om ændringerne. 
På generalforsamlingen i 1974 talte man også om, at lovene burde revideres. 
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1977 Det blev i 1977 vedtaget at oprette en særlig Børne- og Ungdomsafdeling, som fik 
følgende vedtægter: 
 

 
 

 
 
 

1978 REFs love fik på generalforsamlingen den 5.4.1978 følgende udseende: 
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1981 

 
Generalforsamlingen den 8.4.1981 
vedtog disse love for Dragtfonden: 

 

1994 Der blev vedtaget en ny formule-
ring af § 7, som fik følgende ordlyd: 
”Bestyrelsen har ansvaret for 
foreningens midler, og for at der 
føres et forsvarligt regnskab. 
Regnskabsåret er 1. april til 31. 
marts.” 
 

1995 Efter bestyrelsens forslag blev det 
vedtaget, at der hvert år skal 
foretages direkte valg af Formand 
og Kasserer. 

1999 Det blev vedtaget at udvide bestyrelsen fra 5 til 7, idet 2 medlemmer og 1 suppleant skal 
vælges af foreningens ældrehold. 
 

2000 Lovene blev ændret, så den ordinære generalforsamling skal afholdes i januar måned, og 
regnskabsåret blev ændret til kalenderåret. 
 

2007 Det blev igen besluttet at lade bestyrelsen konstituere sig selv, og alle bestyrelses-
medlemmer fik 2-årige valgperioder. 
 

2008 Generalforsamlingen den 16.1.2008 vedtog en gennemgribende om- og sammen-
skrivning af lovene, hvoraf mange formuleringer tilbage fra 1937 var så gode og 
levedygtige, at de indgik i de nye love. Bestyrelsen blev igen nedsat til 5 medlemmer, og 
Dragtfonden indgik nu i REFs love, der fik følgende ordlyd: 
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2008 
fortsat 

Navn og stiftelse 
§ 1 Foreningens navn er Ringstedegnens Folkedanserforening. Foreningen er stiftet 

den 24.10.1937.  
Formål 

§ 2 Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, dragter, 

spillemandsmusik og tilhørende traditioner. 
 
§ 3 Foreningen søger formålet opfyldt bl.a. ved undervisning i dans og dragtsyning, 

opvisninger, afholdelse af og deltagelse i danske/udenlandske arrangementer. 
Foreningen er medlem af "Landsforeningen Danske Folkedansere”. 
 

Medlemmer 
§ 4 Som medlem kan optages enhver person med interesse for foreningens formål. 
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 
Kontingentperioden er 01.09-31.08.  
Betalingsrestance medfører bortfald af medlemskab og -rettigheder. 
 

Generalforsamling 
§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den skal indvarsles af 

bestyrelsen mindst 14 dage før afholdelsen ved opslag, samt annoncering i dagspressen 
og/eller ved skriftlig/elektronisk indkaldelse til medlemmerne med angivelse af tid, sted og 
dagsorden iflg. lovene. Vigtige forslag incl. om ændring af lovene, skal følge indkaldelsen. 
Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 
3 dage før afholdelsen, lovforslag dog mindst 3 uger. 
Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, 
samt æresmedlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem kan medbringe og anvende 1 
skriftlig fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. 
Afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra sager om ændring af foreningens formål (§ 
2) og/eller opløsning (§ 12). Disse afgørelser fordrer fremmøde af mindst halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer incl. fuldmagter (jfr. dog § 12), samt at mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer for forslaget. 
Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til foreningens bestyrelse og dragtudvalg - 
dog er foreningens danseinstruktør(er) og spillemænd ikke valgbare som Formand, 
Næstformand eller Kasserer for foreningen eller Kasserer for Dragtfonden. Genvalg er 
tilladt. 
Skriftlig afstemning skal afholdes, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem forlanger det - 
samt iflg. § 12. 
 
§ 6 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.  

Dagsordenen skal mindst omfatte: 
 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 
3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg: 

For en periode på 2 år vælges: 

 Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer; Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer 

 1 Revisor udenfor bestyrelsen (i alt 2 revisorer, valgt hver sit år) 
For en periode på 1 år vælges: 

 2 bestyrelsessuppleanter 

 1 Revisorsuppleant udenfor bestyrelsen  

 1 Fanebærer 

 1 Fanebærer-stedfortræder 
6.  Dragtudvalg: 
6.1 Dragtudvalgets beretning fremlægges til godkendelse 
6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til 

godkendelse 



Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)  1937-2012 Side 19 

2008 
fortsat 

 6.3 Indkomne forslag 
 6.4 Valg for 2 år: 

 Ulige år: Formand og op mod 2 medlemmer 

 Lige år: Kasserer for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer. 
 Udvalgets formand er ikke samtidigt valgbar som kasserer.  
 7. Evt. 

 
§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelses-

medlemmer forlanger det, eller hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer til 
formanden fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af sag(er) til behandling. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes snarest og senest 2 måneder efter 
modtagelse af kravet. 
Dagsordenen omfatter i fornødent omfang de i § 6 nævnte punkter, samt det/de særlige 
punkt(er), der skal behandles. 
 

Bestyrelse, Dragtudvalg, Regnskab og Revision 
§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som konstituerer sig med 
Formand, Næstformand, Kasserer og evt. andre.  
Såfremt et medlem valgt iflg. § 6 afgår i sin valgperiode, indkaldes den højst placerede 
suppleant, hvorpå der foretages konstitution. Ved førstkommende generalforsamling 
foretages valg i fornødent omfang, evt. kun for resten af den/de afgåedes valgperiode. 
 
§ 9 Bestyrelsens beslutninger føres til skriftligt referat. Foreningens bestyrelse kan 
nedsætte udvalg/arbejdsgrupper eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.  
Bestyrelsen leder foreningsarbejdet, herunder kurser, sammenkomster, opvisninger, 
koncerter m.v. i overensstemmelse med foreningens formål og generalforsamlings-
beslutninger. Dragtarbejdet ledes dog af Dragtudvalget. 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved korrekt indvarslet møde er 
bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden/næstformanden og yderligere mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal - ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 Bestyrelsen fastsætter kontingent og betaling for deltagelse i foreningens kurser, 
arrangementer m.v. Dragtudvalget fastsætter udlejningsvilkår, dragtleje m.v. 
 
§ 10 Bestyrelsen har i valgperioden ansvaret for foreningens midler og for at der føres 

et forsvarligt regnskab. Regnskabsperioden er kalenderåret. 
 Dragtudvalget er tilsvarende ansvarligt for Dragtfondens midler, som der føres særskilt 
regnskab for, men som indgår i og revideres som for foreningens øvrige midler. 
 Foreningens revisorer reviderer årsregnskaberne, og de har ret til uanmeldte revisioner, 
kasseeftersyn mv. 

Eksklusion af et medlem 
§ 11 Såfremt et medlem modarbejder eller skader foreningen, kan bestyrelsen 

ekskludere vedkommende. Beslutning herom fordrer, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer herfor. 
 

Opløsning af foreningen 
§ 12 Opløsning af foreningen fordrer skriftlig vedtagelse med 2/3 flertal på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum. 
Ved den 2. generalforsamling kan opløsning vedtages med 2/3 flertal uanset antal 
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer incl. fuldmagter. 
Ved foreningens opløsning tilfalder evt. kassebeholdning og øvrige midler ”Landsforeningen 
Danske Folkedansere, Region Sjælland”. 

 
 


